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احلمد هللا الذي رفع هذه اللغة وأعلى شأنها حيث أنزل بها خير كتبه، وأفضلهـا، والصـالة 
والسالم على أفضل األنبياء وخامت الـمرسلني نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

أما بعد ...
م لزمالئنا الـمعلمني والـمعلمات وأبنائنا التالميذ والتلميذات هذه الطبعـة  فيسرنا أن نقدِّ

الـمطّورة من كتاب قواعد اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي.
حيث ّمت تطويره لالرتقاء بالـمقررات الدراسية إلى الـمستوى الذي تتحقق من خالله األهداف 

التربوية والتعليمية وفق سياسة التعليم في الـمملكة العربية السعودية.
لذا قام فريق التطوير بإعادة النظر في كتب قواعد اللغة العربية للمرحلة االبتدائية واالستفادة 

من:
- نتائج التقارير الـميدانية حول وضع مقررات قواعد اللغة العربية.

- مقررات قواعد اللغة العربية اخلاصة بوزارة التربية والتعليم.
- كتب اللغة العربية للمرحلة االبتدائية في بعض دول اخلليج العربي والدول العربية نحو
(البحرين - اإلمارات - قطر - الكويت - سوريا - األردن - مصر - لبنان - تونس - اليمن - العراق).

�
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ا ُيعيـن التالميـذ والتلميـذات على فهم اللغة  نحـونا في إعـــداد هذا الكتاب منحى علمّيً
وسالمة استعمالها. وحتقيًقا لهذا الهدف راعينا األسس اآلتية:

١ - الـموازنة بني موضوعات الكتاب واخلطة الدراسية الـمحددة للمادة.
٢ - تبسيط الـمسائل النحوية، واالقتصار من الـموضـوعــات على مــا يـدركـه التـالميذ 

والتلميذات ويحتاجون إليه في هذه الـمرحلة.
٣ - حتديد بعض األهداف السلوكية الـمتوقع حتقيقها من كل درس.
٤ - التنويع في عرض الدروس مبا يتالءم مع الـمفاهيم الواردة فيها.



٥

فمثًال :
( أ ) الـمفاهيم التي ترتبط بأمناط لغوية سبق التدرب عليها عرضت من خالل صور متنوعة 

تنشط األذهان وحتفز على التعلم الذاتي والتفاعل مع اخلبرة الـمقّدمة.
(ب) الـمفاهيم النحوية اجلديدة اُعتمد في عرضها على استنباط القواعد النحوية من نصوص 

أدبية هادفة أو من أمثلة ذات معنى اقتضتها طبيعة كل قاعدة.
     ومن هنا يتوجب تفعيل دور التالميذ والتلميـذات فـي الـدرس، بحيث يقـوم كـل منهم 
بألوان من النشاط من ُمالِحظ إلى ُمقاِرن إلى ُمستنِتج إلى مكتِشف للقاعدة بإشراف 

من الـمعلم والـمعلمة.
٥ - اختيار نصوص أدبية، تنطوي على مضامني إيجابية حتمل قيًما إسالميًة وزاًدا لغوّيًا وفكرّيًا 
يفيد التالميذ والتلميذات. ويربطهم ببيئتهم، مع األخذ في احلسبان مناسبتها لسن 

التالميذ والتلميذات ومرحلتهم.
٦ - تزويد بعض الدروس برسوم تخطيطّية حتت عنوان (تعلمت من هذا الدرس)، وبفـوائـد 

تعني الـمعلمني والـمعلمات والتالميذ والتلميذات وال يختبرون فيها.
٧ - إتباع كل درس بتدريبات منوعة مشوقة تقيس أهداًفا مختلفة، وُتعني على ممارسة اللغة 
بصورة صحيحة، مع التدرج فيها من السهل إلى ما يحتاج إلى التفكير والتأمل الـمالئم 
ملستوى التالميذ، كما أجيب عن بعضها حتى تكون مثاًال يحتذى، واختيرت نشاطات 
لغوّية وألعاب تعليمية تربوية حتول الصف إلى َمْرَتع تطيب فيه نفوسهم وتتفتح عقولهم 

وتنمو قدراتهم في جو من التعلم الـممزوج بالتعاون والـمرح.
٨ - جمع القواعد النحوية الـمرتبطة ببعضها حتت عنوان (قواعد تعلمتها ولن أنساها)، 

زة. وإتباعها بتدريبات ُمعزِّ
٩ - تخصيص مساحات إلجابة التالميذ والتلميذات عن التدريبات، وبذلك ُيغني الكتاب 

عن استخدامهم لدفاتر خاصة بالواجبات.
هذا هو منهج الكتاب (تعليم القواعد بأعلى درجة من اإلتقان والتشويق).

ôjƒ£`àdG ≥jô`a
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تعزيز ما سبق دراسته في الفصل تعزيز ما سبق دراسته في الفصل 
األول

اجلملة االسمية والفعلية
اجلملة االسمية (الـمبتدأ واخلبر)
اجلملة الفعلية (الفعل والفاعل)

الـمفعول به
حروف اجلر

أختبر معلوماتي

األسبوع األول والثاني

األسبوع الثالث والرابع
األسبوع اخلامس والسادس

األسبوع السابع والثامن
األسبوع التاسع والعاشر

األسبوع احلادي عشر والثاني عشر
األسبوع الثالث عشر والرابع عشر

واخلامس عشر

١

٢
٣
٤
٥
٦
٧
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١ - االســـم

هو كل كلمة يسمى بها شيء.

مؤنثمذكر
٢ - الفعـــل

هو كل كلمة تدل على حدوث عمل في زمن معني.

٣ - احلـــرف

هو كل كلمة ال يتضح معناها إال مع غيرها.

أمـــرمضارعماض ضي
 يدل على حدوث عمل في الزمن املا
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ـٌد  ُمـحمَّ اهللا  ِإّال  إلـَه  { َال  التَّوحيِد:  ِفيِه شهادَة  َأَقرُأ  َوَطنِنا.  ِشـَعاَر  عـلَمَنـا  ُأحـبُّ 
كـُن األّوُل لإلسـالِم َوَلـْن يكوَن املسـِلُم ُمسـِلًمـا إالَّ إَذا آمـَن ِبَهـا  وهــَي الـرُّ

التَّوحيِد:  ِفيِه شهادَة  َأَقرُأ  َوَطنِنا.  ِشـَعاَر  عـلَمَنـا  ُأحـبُّ 
كـُن األّوُل لإلسـالِم َوَلـْن يكوَن املسـِلُم ُمسـِلًمـا إالَّ إَذا آمـَن ِبَهـا  وهــَي الـرُّ

التَّوحيِد:  ِفيِه شهادَة  َأَقرُأ  َوَطنِنا.  ِشـَعاَر  عـلَمَنـا  ُأحـبُّ 
رسوُل اهللا} 

التَّوحيِد:  ِفيِه شهادَة  َأَقرُأ  َوَطنِنا.  ِشـَعاَر  عـلَمَنـا  ُأحـبُّ 
رسوُل اهللا

التَّوحيِد:  ِفيِه شهادَة  َأَقرُأ  َوَطنِنا.  ِشـَعاَر  عـلَمَنـا  ُأحـبُّ 

وَعِمـَل ِبَها.
ِمي الوطَن  َهادِة سيفاً ُيشيُر إلى القوِة الَّتي َحتْ ُأَشاِهُد علَمَنا فَأرَى َحتَت الشَّ

وَعِمـَل ِبَها.
ِمي الوطَن  َهادِة سيفاً ُيشيُر إلى القوِة الَّتي َحتْ ُأَشاِهُد علَمَنا فَأرَى َحتَت الشَّ

وَعِمـَل ِبَها.

ِة باإلسالِم. و ِإَلى العزَّ
وِد عنُه.  إنَّ علَم ِبالِدنا ُيرفرُف َفَترى فيه رمًزا لقوة تعمُل بجدٍّ في بناِء الَوَطِن والذَّ

ِة باإلسالِم. و ِإَلى العزَّ
وِد عنُه.  إنَّ علَم ِبالِدنا ُيرفرُف َفَترى فيه رمًزا لقوة تعمُل بجدٍّ في بناِء الَوَطِن والذَّ

ِة باإلسالِم. و ِإَلى العزَّ

وَتْدُعو إلى احلقِّ والَعدِل والّسالِم في َأرجاِء األرِض.
ُأشاهُد عَلمَنا َفأَرى فيه اللوَن األخَضر رْمَز اخلْصِب (١) والنماِء.

وَتْدُعو إلى احلقِّ والَعدِل والّسالِم في َأرجاِء األرِض.
ُأشاهُد عَلمَنا َفأَرى فيه اللوَن األخَضر رْمَز اخلْصِب 

وَتْدُعو إلى احلقِّ والَعدِل والّسالِم في َأرجاِء األرِض.

ا َيأتي: ابقَة، ُثمَّ أجيُب َعمَّ ( أ ) أقرُأ القطعَة السَّ
- إَلى أيِّ شيء يرمُز اللوُن األخضُر في العلِم؟

- َماَذا نقرأ في الَعلِم؟
يُف؟ - إَلى َأيِّ شيٍء يشيُر السَّ

(١) اخلصب : كثرة العشب وهو ضد اجلدب.
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ا يأتي في الـمكان الـمناسِب : (ب) أضُع ُكلَّ كلمٍة مـمَّ

َسْيف - َأْقَرأ - التَّوحيد - في  - َعِلم - ِبالد - ِمن

ر - إلى - ُيِشير . الَعَلم - على - تقصِّ

(جـ) أستخرج ِمَن القطعِة ما َيأتي :

١ - ُجملتِني ُمفيدتِني .

    ........................................                  ........................................

٢ - ِفعلِني ُمَضاِرعِني .

    ........................................                  ........................................

احلروفاألفعالاألسماء
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ٍر َوُمَؤنٍَّث : ( د ) ُأصنُِّف األسماَء اآلتيَة إَلى ُمَذكَّ

عوة. َهاَدة   -   الدَّ ة    -   الشَّ يف  -  اُخلْضَرة  -  الَعَلم   -   الـمْسِلم   -    الُقوَّ السَّ

(هـ) 
أكتُب الـمَضارع َواألمَر ِمَن الفعلني السابقني، ُثّم أضُع كّالً منها في جملٍة مفيدٍة :

َجاَهد   -   َعِمل

...................................                                                    ..........................    

...................................                                                     ..........................    
الـمضارع

.....................................                                              ..........................          

األمـــــر     ..........................                                               .....................................
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نِة بوضع خطٍّ حتت االسم، وخطني حتت الفعل، وثالثة  ُ نوَع الكلماِت الـُملوَّ ٭ ُأَبنيِّ
خطوط حتت احلرف:

ُن أربَع ُجمٍل وأبتدُئ ِبالكلماِت اآلتيِة : ٭ ُأكوِّ

ُل  ...............................                الـَماُء                   الـَماُء   ................................ ُل  َيتأمَّ َيتأمَّ

ْحُم  ................................ ْحُم                  اللَّ ْحُم                  اللَّ ْحُم                  اللَّ ْحُم                  اللَّ ْحُم                  اللَّ ْحُم                  اللَّ ْحُم                  اللَّ َضاَع   ...............................                اللَّ

(١) سورة التني.

±

≤

﴿

(١)﴾

َقاَل َتَعاَلى: 



١٢

ٍة . ُة ِكتابَة الفتاٍت َتوِجيهيَّ يَّ حِّ َطَلَبِت اْلجَماَعُة الصِّ

٭ أكتُب ثالَث الفتاٍت ، ِفي ُكلٍّ ِمْنها فعُل أمٍر َعَلى منِط الـمثاِل التالي :

حافْظ على نظافِة عينيك

..................................................

.........................

≥
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ُر َعِن الصورِة بثالِث ُجمٍل مفيدة ، تشتمُل َعَلى أفعاٍل ُمضاِرعٍة : ُر َعِن الصورِة بثالِث ُجمٍل مفيدة ، تشتمُل َعَلى أفعاٍل ُمضاِرعٍة :٭ ُأَعبِّ ٭ ُأَعبِّ

..........................................................................

.....................................

ا َيْأِتي : رين واسَمني مَؤنَّثِني َموُجوَديِن ِفي ُكلٍّ ِممَّ ٭ َأذُكُر اسَمني ُمذكَّ

ِفــي احلـــديـقــــِة :  ................ ، ................ ، ................ ، .................

ِفي الـمستشفى :  ................ ، ................ ، ................ ، .................

ــالجــــــِة :  ................ ، ................ ، ................ ، ................. ِفــي الـثَّ

¥

µ
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نَيــــــــا ِغَنــــــاْء ْد                 واْمـــــِأل الدُّ َساِكـــَن األَغصــــاِن غــرِّ
ـــــا لذيـًذا                 واْرتـــِو َمـــــــا شئـَت َمـــــاْء َوالتــــــقط حــّبً
ــــــــــِة والَعَنــــــاْء َأْنَت دوًمــــــا َال ُتَبــــــــاِلي                 ِبالـمـــشقَّ
ــــــَع اهللا الَفــــــَضـــــــــاْء ِطـــْر َوَحـــلِّق َيا صـِديقي                 َوسَّ

( أ ) َأقرُأ األبياَت، ُثمَّ ُأجيُب :

١ - َمْن ُهَو َساِكُن األغصاِن؟

لِني؟ اِعُر ِمْن َساِكن األغصاِن في البيتِني اَألوَّ ٢ - ماَذا طلَب الشَّ

(ب) انتهِت األبياُت ِبالكلماِت (ِغَنـاء - َماء - الَعَنـاء - الَفضــاء) ما نوُع هذِه 
الكلمــاِت؟

(جـ) أستخرُج ِمَن األبياِت َما َيْأِتي :

           ١ - ِفْعَلْي َأْمـــٍر.                                    ٢ - ِفْعًال ماِضًيــا.

............................................................

..............................

∂



١٥

أمُأل الـمربَّعاِت َحَسَب أرقاِمها مبا يلي :

عوديَِّة. ة السُّ ١ - َعاصمُة الـمملكِة الَعربيَّ

ائرِة. اُس للّسفِر بالطَّ ٢ - اْسُم الـمكاِن الَّذي يّتجُه إليِه النَّ

وِم. ٣ - َشْهُر الصَّ

عوديَِّة .  ِة السُّ ٤ - العاصمُة الدينية للمملكِة العربيَّ

٥ - َمدينٌة ُسعوديٌَّة تقع على َساِحِل الَبْحِر اَألْحَمِر.

٦ - اْسُم إنَساٍن ُمَؤنٍث.

٧ - عاصمُة الـمنطَقِة الّشرقيِة.

٨ - الـماِضي من الْفعل (يخدُم).

٩ - ِفعُل أمٍر ِمْن (َرَسم).

١٠- ِمْن أنواِع الكلمة.

ºs∏©JCGh ≈s∏ n°ùJCG
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١٦

áq«∏©ØdGh áá«∏©ØdGh ááq«∏©ØdGh áq q«ª°S’G á``∏ª÷G«∏©ØdGh á«ª°S’G á``∏ª÷G«∏©ØdGh á q«ª°S’G á``∏ª÷Gq الدرس األول :   

ُح نِشيٌط. ١ - الَفالَّ
حراِء. ٢ - النَّخلُة َأِميرُة الصَّ

٣ - التَّمُر ِغذاٌء ُمِفيٌد. (١)

السابقَة : األمثلَة ُل لأتأملأتأمَّ َّأتأمَّ
( ...................... س - َهْل ِهَي ُجمٌل مفيدٌة ؟                                  (

( ........ ، ......... ، ............ ِبَها اُجلَمُل؟            ( َبَدأْت  س - ما الكِلَماُت التي 
ُح - النَّخَلُة - التَّمر): أسماٌء أم أفعاٌل س - ما َنْوُع هذِه الكلماِت (الفالَّ

أم حروٌف؟                                                         (أســـــــماء)
ى اجلملُة التي َتْبَدُأ ِباسٍم؟                 (جملًة اسميًة) س - َماَذا ُتسمَّ

من أهداف الدرس: - يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهللا - أن :
زا اجلمل االسمية من اجلمل الفعلية.         - ينشئا جمًال اسمية وفعلية. - مييِّ

(١) ينصح التالميذ والتلميذات بتناول التمر في الصباح، الحتوائه على كثير من املعادن والفيتامينات الضرورية للجسم.
(٢) ُيراعى التطبيق اجلزئي بعد كل استنتاج.

اجلمـلُة االسميـُة ِهـي التي َتْبَدُأ باسٍم(٢)

lêÉàæà°SGh lá°ûbÉæ oe

á`¶`MÓ`ª∏d á∏`ãeCG
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êÉàæà°SGh lá°ûbÉæ oeêÉàæà°SGh lá°ûbÉæ oeêÉàæà°SGh lá°ûbÉæ oelêÉàæà°SGh lá°ûbÉæ oel

١ - َيْعِطُف األُب َعلى َأْبَناِئه.
ُل الواِلُد رأَس اْبَنِته. ٢ - ُيَقبِّ

٣ - َتْشعُر الِبْنُت باألماِن.

السابقَة : األمثلَة ُل لأتأملأتأمَّ َّأتأمَّ
( ................     س ـــ َهْل ِهَي جمٌل مفيدٌة ؟                                        (

(................ ، ................ ، ................ (     س - ما الكلماُت التي َبدَأْت ِبها اجلمُل ؟ (     س - ما الكلماُت التي َبدَأْت ِبها اجلمُل ؟ (

    س - ما نوُع َهِذه الكلماِت (يعطُف ، يقّبُل ، تشُعر)

    أسماٌء أم أفعاٌل أم حروٌف ؟                                    (أفعـــــاٌل)

ى اجلملُة التي تبدُأ ِبفْعٍل؟                        (جملًة ِفْعليًة)     س - ماذا ُتسمَّ

اجلملُة الفعليُة ِهَي التي َتْبدُأ بفعٍل

á`¶`MÓ`ª∏d á∏`ãeCG
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اجلملـُة َنـوعـاِن :

١ - جملٌة اسميٌة : وِهَي التي َتْبَدُأ باسٍم.

٢ - جملٌة فعليٌة : وِهَي التـي َتْبدُأ ِبفْعٍل.

rø pe oâ rªs∏ n© nJrø pe oâ rªs∏ n© nJrø pe oâ rªs∏ n©p¢SQsódG G nò ng

من عالمات االسم :
١ - دخول (ال) التعريف عليه، مثل: (قمٌر - القمر).

٢ - قبول التنوين، مثل: (معلٌم).
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َن  ُألكــوِّ ــاِني  الثَّ العمــــوِد  في  ُيناِسُبـــه  ِبـَما  ِل  اَألوَّ العموِد  ِفي  اسٍم  ُكلَّ  أِصـُل  ٭ 
ُد نوَعها: ُجـمًال، وأحدِّ

َنِضٌر
ُمْشَتِعلٌة
ُمتَعاِوَنٌة

ِرياضٌة ُمْمِتَعٌة
قبلُة الـُمسلِمَني

الـطــُيـــوُر
الـَمـْشـــُي
ـــــاُر الــنَّ

الكعـبــــُة
رُع الــــــــزَّ

نوعهـا :   ..............................................................................

±



٢٠

ن  ـاِني؛ ألكـوِّ الثَّ العـمــــوِد  ِفي  ُيناِسـُبُه  ِبـَما  ِل  اَألوَّ العمــوِد  ِفي  فعـٍل  ُكلَّ  َأِصُل  ٭ 
ُد نــوَعها: ُجَمًال، وأحـدِّ

نوعهـا :   ..............................................................................

ُر بقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : «إذا سمعتم أصوات الديكة فسُلوا اهللا من فضِلِه؛ فإنها رأت ملًكا...» متفق عليه، صحيح اجلامع برقم ٦٦١. (١) ُيَذكَّ
(٢) ينبه إلى أن هذه من أصوات احليوانات والطيور.

الُعْصُفوُرَزَأَر

َشْقَشَق

َصاَح

َنَبَح

َنَعَق

َصَهَل

الَكْلُب

الُغَراُب

اَألَسُد

احلَصاُن

يُك(١) الدِّ

≤



٢١

ا يْأِتي : ُ نوَع ُكلِّ ُجملٍة ِممَّ ٭ ُأَبنيِّ

(١) سورة الكهف آية (٤٦).
(٢) حديث صحيح: انظر صحيح اجلامع الصغير وزيادته جـ١ رقم احلديث ٣١٦٨.

≥

(١) .﴾ ١ - قال تعالى : ﴿

..........................................      

وداُء فيها شفاٌء ِمْن ُكلِّ داٍء إالَّ الـموَت». (٢)              ُة السَّ ٢ - قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: «احلبَّ

..........................................      

٣ - َنزَل الُقرآُن الكرُمي ِفي شهِر َرَمَضاَن .

..........................................      

وَن إَلى اُخلْطَبِة. ٤ - َيْستمُع الـُمَصلُّ

..........................................     

٥ - َتَصاَفَح الـُمتخاِصماِن.

..........................................     

٦ - اَألَخواِن ُمَتَعاِنَقاِن.

..........................................     



٢٢

ُن ِمَن الكلماِت الـموجودِة في الشكِل جملًة اسمّيًة وُأْخرى فعلّيًة: ٭ ُأكوِّ

ُتعّدُنــــورالنَّجار
الِعْلم

َعام َيْرسمالطَّ
اُألم

اَألْبَوابَيْصنعَمْفُتوحة

٭ ُأْنِشُئ ثالَث جمٍل فعليٍة باستخدام 
األفعاِل السابقِة.

....................................... - ١

....................................... - ٢

....................................... - ٣

األسمـاءاألفــعال

َضةَيْسبح - َشاَرَكْت - ِاْسَمْع از - الباِئع - الـمَمرِّ اخلبَّ

٭ ُأْنِشُئ ثالَث جمٍل اسمية باستخدام 
األسماِء السابقِة.

......................................... - ١

......................................... - ٢

......................................... - ٣

(   أ  ) ُجملة اسميَّة : (   أ  ) ُجملة اسميَّة : ........................................................................

(ب) ُجملة فعليَّة : (ب) ُجملة فعليَّة : .........................................................................

¥
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٢٣

ٍة : ُر َعْن ُكلِّ ُصورٍة بُجملٍة فعليَّ ٭ ُأعبِّ

ةٍ : ُر َعْن ُكلِّ ُصورٍة بُجملٍة اسميَّ ٭ ُأعبِّ

......................................................................

......................................................................

∂

∑



٢٤

ٍة : ا َيْأِتي بُجملٍة اسميَّ ٭ ُأجيُب َعْن ُكلِّ سؤاٍل ِممَّ

اِس إليك؟                                             ................................................................ - َمْن أحبُّ النَّ

- َمْن َصاِحُب الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص في هجرتِه؟                           ................................................................

- َما طعُم العسِل؟                                                      ................................................................

نِة ِفي نظِرك؟                               ................................................................ - َما أجمُل ُفصوِل السَّ

ٍة : ا َيْأِتي بُجملٍة فعليَّ ٭ ُأجيُب َعْن ُكلِّ سؤاٍل ِممَّ

- َمْن زاَرك َأْمِس؟                                                       ................................................................

- َماَذا يقوُل الـمسلُم ِعْنَد اخلروِج من اَخلالِء؟                   ................................................................

- َكيَف جاءِت التِّلميذاُت إَلى الـمدرسِة؟                       ................................................................

- َما الـمادُة املفّضلُة لديك؟                                          ................................................................

∏

π



٢٥

الَغَزاَلُة َحيواٌن َجميٌل، ِجسمها َرِشيٌق، َوِجيُدها (١) َطويٌل، َوَحَرَكُتَها َخِفيَفٌة.
َوَتِعـيـُش الِغـــْزالُن ِفي كثيــٍر ِمْن بقـــاِع العــَاَلِم َوَتنَتِقـُل َوَراَء الــكـــِأل، َوحيـــاُتهـــا ُمضــَطـــِرَبٌة، 
ُتطاِرُدها الوحوُش، َوُيطاِرُدَهـا اإلنساُن، َوَيْسـَعى إلى َصيِدها، َويحِرُص َأحـيانـًا 

ًة، َفتْزَداُن ِبَها َحديَقُتُه، َوتكوُن َمْصَدَر ُمتعٍة َلُه َوَألوالِدِه. َعـَلى صيـِدها حيَّ

الَغـــَزاَلــــــُة

اِبقَة، ُثمَّ ُأجيُب : ( أ ) أقرُأ القطَعَة السَّ
- ما أوصاُف الغزالِة كما وردْت في القطعِة؟

(ب) أستخِرُج :
ٍة. ٍة.                             ٢ - ثالَث ُجمٍل فعليَّ       ١ - ثالَث ُجمٍل اسميَّ

.....................................                                  ..........................................................................                                  ..........................................................................                                  ..........................................................................                                  ..........................................................................                                  .....................................

.....................................                                  ..........................................................................                                  ..........................................................................                                  ..........................................................................                                  ..........................................................................                                  .....................................

.....................................                                  ..........................................................................                                  ..........................................................................                                  ..........................................................................                                  ..........................................................................                                  .....................................

(١) اجليد : العنق .

±∞
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ورِة، ثم َأْقرُأ اجلملَة التي  ورِة في الـمربِع الذي َيحِمُل رقَم الصُّ َأْكُتُب احلرَف األوَل السِم الصُّ
ُ نوَعها: َنْت، وُأبنيِّ َتَكوَّ

ورِة، ثم َأْقرُأ اجلملَة التي  ورِة في الـمربِع الذي َيحِمُل رقَم الصُّ َأْكُتُب احلرَف األوَل السِم الصُّ
ُ نوَعها: َنْت، وُأبنيِّ َتَكوَّ

ورِة، ثم َأْقرُأ اجلملَة التي  ورِة في الـمربِع الذي َيحِمُل رقَم الصُّ َأْكُتُب احلرَف األوَل السِم الصُّ

ب

٤            ٢          ١          ٦          ٣          ٥           ٧   

اجلملـــــــة : ................................................

نوعــهــــــا : ................................................

٢٣٤

٥٦٧

١
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٢٧

يستطيع التلميذ والتلميذُة - بإذن اهللا - أن : من أهداف الدرس : 
نا املبتدأ واخلبر في اجلملة االسميَّة. - يعيِّ

- يعربا اجلملة االسمية إعراًبا كامًال.
نا املبتدأ واخلبر في اجلملة االسميَّة. - يعيِّ

- يعربا اجلملة االسمية إعراًبا كامًال.
نا املبتدأ واخلبر في اجلملة االسميَّة. - يعيِّ

- ينشئا جمًال اسمّية.
اء : كثيرة األشجار.                       (٢) صروح : مفردها صرح ، والصرح كل بناء عاٍل . (١) غنَّ

( onÈ(È( nÿGÈÿGÈ nh CGó nàCGóàCGó rÑàÑà oª`dGÑª`dGÑ oª`dGo ) ás«ª°S’G) á«ª°S’G) á oá∏ª o÷Gá∏ª÷Gá∏ª الدرس الثاني:  

ُخـــــــُذني  َفيـــْأ اها  َر َأ بَالِدي،  َعـــــــاِصــــــمــــُة  يـاُض  لرِّ ا
فسيــــحـــٌة،  والـَميـــاِديـــُن  َواِســعــــٌة،  ـــوارُع  الشَّ العجـُب، 
واألضـــــــــواُء   ،(١) ــــاُء  غنَّ واحلـــدائـــُق  كثـيـــــرٌة،  َواألبنـيــــُة 

ساطعٌة ِفي الليِل.

ــــرِق  الــطُّ شبــكـــــاُت   ، مهـــمٌّ جتــــاريٌّ  َمـْرَكـٌز  يـــاُض  َوالرِّ
ِمن  َليــهــا  إ ِتــــــي  َتْأ ُت  يــــارا لطَّ ا َو عْنـــَدها،  َتلتـــِقي 
ِفي  الـمطاراِت  أكبِر  ِمْن  َومطاُرها  العالـم،  أنحــــاِء 

الـمملكِة.

o¢VÉ`` njuôdG

َومنتدياٍت  جامعاٍت  َبني  َما  عٌة  ُمَتنوِّ ُة  الثَّقافيَّ  (٢) ُصُروُحها   ، َثَقاِفيٌّ َمْعَلٌم  ياُض  َوالرِّ
ِة عاَم (١٤٢٠ -  العربيَّ ِللثَّقافِة  اْخِتيرْت عاصمًة  َوَقد  ُفوَن،  الـمثقَّ َيْقِصُدها  َومكتباٍت 

١٤٢١هـ) الـموافق عاَم (٢٠٠٠م).

مكتبة امللك فهد الوطنية

طريق امللك فهد
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ـ ما عاصمُة بالدنا؟
ـ َماَذا نرى ِفيَها؟

ا؟ ياُض َمْعَلًما َثَقاِفّيً ـ ِلَماَذا ُتعّد الرِّ

واِسعٌة. وارُع - الشَّ
َفسيحٌة. - الـَمَياديُن

َساِطعٌة. - األضواُء
َعاِصمُة ِبَالِدي. ياُض - الرِّ

êÉàæà°SGh lá°ûbÉæ oeêÉàæà°SGh lá°ûbÉæ oeêÉàæà°SGh lá°ûbÉæ oelêÉàæà°SGh lá°ûbÉæ oel

وارُع َواِسعٌة) ( أ ) (الشَّ
( .......................... س - َما نوُع َهِذِه اُجلملِة؟                                                       (
( .......................... ًة؟                                               ( ى ُجملًة اسميَّ س - ِملاَذا ُتسمَّ
(........................... س - َما االسُم الَّذي ابتدأْت ِبِه اْلُجملُة؟                                     (

ي االسَم الَّذي يقُع ِفي ابتداِء اْلُجملِة؟              (ُمْبَتَدًأ) س - َماَذا ُنسمِّ

ِة اْلُجمِل.                 (........... ، ........... ، ...........) س - ُأعنيِّ الـُمبتدَأ ِفي بقيَّ

ى ُمْبَتـَدًأ. االسُم الذي يقُع ِفي بدايِة اُجلملِة ُيسمَّ

º`¡Ø∏d ládhÉládhÉlá
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وارُع ..........................). (ب) أقرُأ : (الشَّ
( ............. س - َهْل أحصُل َعلَى معًنى تامٍّ ِبذكِر الـُمبتدأ َفَقط؟                             (

مْت َمْعَنى اْلُجملِة َوَأخبرْتنا َعِن الـُمبتدأ؟              (واسعٌة) س - َما الكلمُة الَّتي َتمَّ
س - َما نوُعها؟                                                                                (اسٌم)
ا؟       (َخَبًرا) ي االسَم الَّذي ُيخِبُر َعِن الـُمبتدأ َويفيُد َمعُه معًنى تاّمً س - ماذا ُنسمِّ

ى «خبًرا» ا ُيسمَّ االسُم الَّذي يخبُر عِن الـُمبتدأ َويفيُد َمَعُه معًنى تاّمً

ِة اْلُجمِل.                       (........... ، ........... ، ...........) س - ُأعنيِّ كلَّ خبر في بقيَّ

ُن ِمْن ركنني أساسيني هما:  (........... ، ...........) ُة؟ تتكوَّ ُن اْلُجملُة االسميَّ إًذا، ِممَّ تتكوَّ

واِرُع َواِسعٌة) (جـ) أنظُر إَلى ُجملِة (الشَّ

ُة) مَّ وارُع)؟                   (الضَّ س - َما حركُة احلرِف األخيِر في الـُمبتدأ (الشَّ

ُة) س - َما حركُة احلرِف األخيِر في اخلبِر (َواِسعٌة)؟                          (الضمَّ
(١) فِع) ُة؟                                           (َتدلُّ َعَلى الرَّ مَّ س - َعَلى َماَذا َتدلُّ الضَّ

الـمبتدُأ َواخلبــُر َمْرُفـــوَعاِن

ِة اْلُجمِل. ُأالِحُظ حركَة الـُمبتدأ َواخلبِر في َبقيَّ

(١) الضمة عالمة أصلية للرفع .
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   س - كيَف ُأعرُب الـمبتدَأ واخلبَر في جملِة (الشوارُع واسعٌة)؟

الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا
مبتدأٌ مرفوٌع وعالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة على آخِرِه. الشــــوارُع

خبٌر مرفوٌع وعالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة على آخِرِه. واسعٌة

- أعرُب املبتدأ واخلبر في بقية اْلُجمل .

الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا
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ُن ِمْن ركنني أساسيني هما: الـُمبتدُأ َواَخلَبُر. ُة تتكوَّ اْلُجملُة االسميَّ

الـُمبتدأ : ُهَو االسُم الَّذي تبدُأ به اُجلملُة.

ا. اَخلَبــــُر : ُهَو االسُم الَّذي ُيخبُر َعِن الـُمبتدِأ َويفيُد َمعُه معًنى تاّمً
- الـُمبتدُأ َواخلبُر َمْرُفوَعان.

الـمْبَتَدُأ
واَخلَبـُر

َمْرُفوَعـان

نوٌر الِعلُم
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ِني حتَت اخلبـِر فـي اُجلمـِل اآلتيـِة، وأرسـُم دائـرًة حـوَل  ا حتَت الـُمبتدأ، َوَخطَّ • َأضُع َخّطً
اَحلَركِة الّظاِهرِة عَلى آخِر ُكلٍّ ِمْنُهما:

ٌة . ماُل ذهبيَّ ٌ ُمرتِفٌع ُمرتِفٌع .                               ٢ - الرِّ ١ - اجلبُل
ُ .                          ٤ - الِوْدياُن .                          ٤ - الِوْدياُن ِخْصَبٌة . حراُء َواسعٌة حراُء٣ - الصَّ ٣ُ - الصَّ

ٌ َكثيٌر َكثيٌر . ُ .                             ٦ - الَكُأل .                             ٦ - الَكُأل ٌ ُمتَناِثرٌة ُمتَناِثرٌة ٥ُ - التِّالُل٥ - التِّالُل

اليـــِة، ُثــمَّ أضِبــُط آخـرُه  ٭٭٭ َأْخَتـاُر مبتــــدًأ مناسًبا، وَأَضُعـــه   في الفــراِغ فـي اجلمـِل التَّ

بالشكل :
ُمْصعب     -     حاِئل     -     اِحلْلم     -     الُقْدس

ٌة . ١ - ............................  عربيَّ

ُد األخالِق . ٢ - ............................ سيِّ

ماِل . ٣ - ............................ عروُس الشَّ

٤ -............................ بُن عميٍر أوُل سفيٍر في اإلسالِم.
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ا َيْأِتي مبُبتدأ أو خبٍر مناسٍب، ثمَّ َأْضِبُط آخَره بالشكِل: ٭٭ ُأْكِمُل كلَّ ُجْملٍة ِممَّ
١ - ماُء النَّهِر ١ - ماُء النَّهِر .............. .............. .                            ٢ -                             ٢ - ..........  ..........  البحِر مالٌح .
واُء .............. .............. . واُء  خيُر جليٍس .                        ٤ - الدَّ ٣ - .............. ..............  خيُر جليٍس .                        ٤ - الدَّ

٥ - الُبْستاُن ٥ - الُبْستاُن .............. .............. .                             ٦ -                              ٦ - .............. ..............  ُمْشِرَقٌة .

ٍة، مَع ضبِط آخِر الـمبتدِأ َواخلبِر: ا َيأِتي ِبُجملٍة اسميَّ ُر عْن ُكلِّ َمعًنى ِممَّ ٭٭ ُأَعبِّ

ْئِب               ................   ْئِب                                  َغْدُر الذِّ اٌر.                   َغْدُر الذِّ َمْكُر الثَّعلِب                 َمْكُر الثَّعلِب                  الثَّعلُب َمكَّ

َذَكــاُء الِقـرِد                  َذَكــاُء الِقـرِد                  ................                                      ُسرَعُة اِحلَصاِن            .  ...............     

اليـِة، ُثمَّ أضِبُط    كِل خبًرا مناسًبا، وَأَضُعــه في الفــراِغ في اْلُجمــِل التَّ ٭٭٭ َأْخَتـاُر ِمَن الشَّ
آخَره بالشكِل:

١ - الـمؤمُن ......................  بإيمانِه.
الُة ......................  ِمَن النَّوِم. ٢ - الصَّ

٣ - برُّ الوالديِن .......................
٤ - الـمْكَتَبُة ......................  الـمْعِرفِة .

خير
حديقة

قوي
واجب
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نة في الـمحبرِة ِمْنها َما يصلُح َأْن يكوَن مبتدأ، وِمْنها َما يصلُح َأْن  ٭ الكلماُت الـمدوَّ
يكوَن خبًرا. َأْستخِدُم كّالً ِمْنَها في مكانِه الـمناسِب على غرار الـمثالني الـمحلولني:

ٌة األخَباُر سارَّ
الصادُق محبوٌب

الَعَمُل
َمْحُبوٌب
األخباُر

ُشجاٌع
هاُت اُألمَّ

ُمْمتَعٌة

ِبيِع ِبَما َال َيِقلُّ َعْن َسْطريِن، ِبحْيُث َتْشتِمُل  بيعِة في الرَّ ُر َعْن َمَظاِهِر جماِل الطَّ ٭ ُأَعبِّ
ٍة: َعَلى ثالِث جمٍل اسميَّ

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

..........................
........................

......................

.......................   

∂
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...............                         ...............                             ...............................................                         ...............                             ...............................................                         ...............                             ................................

...............                         ...............                             ...............................................                         ...............                             ...............................................                         ...............                             ................................

...............                         ...............                             ................................                             ................................                             ................................

( جـ ) َأ ْضِبُط ما حتَتُه خطٌّ : 

oá nªp∏°ù oªdG oIô°S oC’G

ُمَالحــٌظ،  َوالنِّظـــاُم  َهاِدٌئ،  البيُت  َحَياَتها،  اإلسالُم  َم  َنظَّ َسِعيدٌة،  الـُمسِلمُة  اُألسرُة 

رة سرة ْسرة  َواُأل ُمِطيَعٌة، َوالِبْنُت  ٌب،  ُمهذَّ َوالولُد  ُمْخِلصٌة،  واُألمُّ  َحكيٌم،  اَألُب  ِواِضحةواضحةواِضحة،  ادعادَعاَدة عالسعالسَّ َو

.(٢) ِتِه»  َرِعيَّ َعْن  َمسؤوٌل  ُكم  َوُكلُّ راٍع  ُكم  «ُكلُّ  (١) َواِجِبِه  َعَلى  ُمحاِفٌظ  َفْرٍد  وُكلُّ  ةنةَنة،  عاوتعاوَتعاِو تمتُم

ابقَة، ُثمَّ ُأِجيُب: ( أ ) أقرُأ القطعَة السَّ
- َما سبُب سعادِة اُألسرِة الـُمسِلمِة؟

ُ الـُمبتدَأ َواخلَبر في كلٍّ مْنَها. ٍة، ُثمَّ ُأعنيِّ (ب) َأستخِرُج ثالَث ُجمٍل اسميَّ

ه التالميذ والتلميذات إلى حتمل مسؤولية كل عمل يكلفون به. (١) ُيَوجَّ
(٢) متفق عليه. صحيح اجلامع برقم ٤٥٦٩.

∏
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الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا
مبتدأٌ مرفوٌع وعالمُة رْفِعِه الضمُة الّظاِهَرُة على آخرِه. احلمامُة

خبٌر مرفوٌع وعالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة على آخرِه. آمنٌة

( أ ) ِمَثاٌل معرٌب : احلمامُة آمنٌة

الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا

مبتدأٌ ....... وعالمُة رْفِعِه ....... الظاِهَرُة على آخرِه. اجلـــار

....... مرفوٌع وعالمُة رفعِه ....... الظاهرُة على آِخرِه.  الظاهرُة على آِخرِه.طيِّب

w… pƒ n̈ od l•É°ûf

(ب) ُأَشاِرُك في اإلعراِب : اجلار طيِّب

يتسابُق فريقان يذكُر األوُل اسًما، ويأتي الثاني ِبخبٍر َعْنُه، ُثمَّ يذكُر الثاني خبًرا ويأتي 
عبُة، َوَمْن ُيْخِطْئ يخرْج ِمْنَها. ُر اللُّ اَألوُل ِبمبتدأ َلُه، وُتكرَّ

يتسابُق فريقان يذكُر األوُل اسًما، ويأتي الثاني ِبخبٍر َعْنُه، ُثمَّ يذكُر الثاني خبًرا ويأتي 
عبُة، َوَمْن ُيْخِطْئ يخرْج ِمْنَها. ُر اللُّ اَألوُل ِبمبتدأ َلُه، وُتكرَّ

يتسابُق فريقان يذكُر األوُل اسًما، ويأتي الثاني ِبخبٍر َعْنُه، ُثمَّ يذكُر الثاني خبًرا ويأتي 

π
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ـا : َأْمُأل الـمربعـاِت بالـمطــلوِب ُأُفقّيً

١ - حيواٌن ال يعيُش إال في الـماِء.
ر تلميذة. ٢ - مذكَّ
٣ - ضدُّ (خشن).

٤ - مكاٌن نتلّقى فيه التعليَم.
٥ - مضارُع الِفعل (بدأ).

٦ - الفعُل الـماِضي ِمْن (يمشي).
٧ - ُمَراِدُف (ضوء).

 ُ ُأبنيِّ ُثـمَّ  الـمــلّوِن،  الـمستطيِل  داِخَل  احلروِف  ِمَن  َنْت  َتَكوَّ التي  اجلْمَلَة  َأْكتُب   -
ُد رْكَنْيَها. َنْوَعــهـا، وُأحدِّ

 ُ ُأبنيِّ ُثـمَّ  الـمــلّوِن،  الـمستطيِل  داِخَل  احلروِف  ِمَن  َنْت  َتَكوَّ التي  اجلْمَلَة  َأْكتُب   -
ُد رْكَنْيَها. َنْوَعــهـا، وُأحدِّ

 ُ ُأبنيِّ ُثـمَّ  الـمــلّوِن،  الـمستطيِل  داِخَل  احلروِف  ِمَن  َنْت  َتَكوَّ التي  اجلْمَلَة  َأْكتُب   -

. .............................................................................. اجلملُة :

نوُعها :  ...............................................................................

.................................................... ركنا اجلملة : الركـُن األوُل :

.....................................................                            الركُن الثاني :

١
٢
٣

٤
٥

٦
٧

ا
ل
ةكمس
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َنِعـَم الـُمـَواِطُن َوَنِعـَم الـُمـَواِطُن َوَنِعـَم الـُمـَواِطُن ـُه ُكـلُّ مـواطن، ِفِيه َسَكــَن األجــداُد، َوعــاَش اآلبــاُء ـُه ُكـلُّ مـواطن، ِفِيه ُأِحـبُّ َوطِني، َوُيحبُّ ُأِحـبُّ َوطِني، َوُيحبُّ
ِة َوالَكَرامِة. ِبالِعزَّ

ـاُس، وَتستـقرُّ احليـــاُة، َوتطمـِئنُّ النَّفـُس؛ ألنَّـُه يْحــُكـــُم ِبتعــاليـِم ؛ ألنَّـُه يْحــُكـــُم ِبتعــاليـِم  َوفـي َوَطــني َوفـي َوَطــني يتعـاوُن النَّ
ســوِل ملسو هيلع هللا ىلص. ـِة الرَّ ســوِل ملسو هيلع هللا ىلص.الُقرآِن الَكِرِمي، َوُسنَّ ـِة الرَّ الُقرآِن الَكِرِمي، َوُسنَّ

 ، مُة َوِفيها الـَمســِجُد احلراُم َومشاعُر احلـــجِّ َستاِن: َمــّكُة الـُمَكرَّ ، َوفي َوَطني َمِدينتاِن ُمَقدَّ مُة َوِفيها الـَمســِجُد احلراُم َومشاعُر احلـــجِّ َستاِن: َمــّكُة الـُمَكرَّ َوفي َوَطني َمِدينتاِن ُمَقدَّ
ِبّي ملسو هيلع هللا ىلص. ُة َوِفيَها َمسِجُد النَّ َبِويَّ ِبّي ملسو هيلع هللا ىلص.َوالـمدينُة النَّ ُة َوِفيَها َمسِجُد النَّ َبِويَّ َوالـمدينُة النَّ

( oπYÉØdGh oπ©ØdG) oás«∏©ØdGá«∏©ØdGá oá∏ª÷G     : الدرس الثالث

يستطيع التلميذ والتلميذُة - بإذن اهللا - أن :  من أهداف الدرس :
نا الفعل والفاعل في اجلملة الفعلية املعطاة. - يعيِّ

- ينشئا جمًال فعلية.
- يعربا الفاعل في جمل محددة إعراًبا كامًال.

- يحوال اجلمل االسمية إلى فعلية.

ـ  َما اسُم وطِنَنا ؟
ه ؟ ـ  ِلَماَذا ُنِحبُّ

ـ  َوَطِني َيحُكم ِبتعاليِم اإلسالِم. َفَما أثُر َذِلَك َعَلى حياِة النَّاس؟

º`¡Ø∏d ládhÉládhÉlá
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- َسَكَن اَألْجَداُد.                                      - َيَتَعاوُن النَّاُس.
اآلَباُء.                                           - َتْسَتِقرُّ اَحلَياُة. - َعاَش

- َنِعَم الـُمَواِطُن.                                        - َتْطَمِئنُّ النَّفُس.

( أ ) (َسكَن األجداُد) (َيتعاوُن النَّاُس).

( ..................... س - َما نوُع َهاَتِني اُجلمَلتِني؟                                               (
( ..................... س - ِمْن كْم كلمٍة تتكوُن كلُّ جملٍة؟                                 (

س - َما نوُع الكلمِة اُألوَلى في ُجملِة (َسكَن األجداُد)؟            (ِفعٌل َماٍض)
س - َما نوُع الكلمِة اُألوَلى في ُجملِة (يتعاوُن النَّاُس)؟            (ِفعٌل ُمَضاِرٌع)

انيِة في اجلمَلتِني (اَألْجَداُد، النَّاُس)؟            (اسٌم) س - َما نوُع الكلمِة الثَّ

- إذا ُحذَف االسُم في اجلمَلتِني:

س - َهْل أعرُف َمِن الَّذي َسكَن؟ َوَمِن الّذي َيتَعاوُن؟                          (َال)
س - إذاً َما َعالقُة كلمِة (اَألْجَداد) ِبالفعِل (َسَكَن)؟

                 (َكلمُة «األجداُد» َتدلُّ َعَلى َمْن َسَكَن الوطَن، َأْي َمْن َقاَم بالِفْعِل)
س - َوَما عالقُة َكلمِة (النَّاُس) ِبالفعل (َيَتَعاوُن)؟

                 (َكلمُة «النَّاُس» َتدلُّ َعَلى َمْن ................. َأْي َمْن ................)

êÉàæà°SGh lá°ûbÉæ oeêÉàæà°SGh lá°ûbÉæ oeêÉàæà°SGh lá°ûbÉæ oelêÉàæà°SGh lá°ûbÉæ oel
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ي َمْن قاَم بالِفْعِل؟                                                  (َفاِعًال) س - َماَذا ُنسمِّ
س - َهْل ُيمكُن َأْن َيحُدَث فعٌل ِبدوِن َفاِعل؟                                    (َال)

س - مم تتكون اجلملة الفعلية؟ تتكون من ركنني أساسيني هما: (......... ، ...........)

ِة األمثلِة. - َأدلُّ َعَلى الفعِل َوالفاعِل في بقيَّ
(ب) َأرجُع إلى األمثلة وَأتأمُل الفاعل:

ُة) مَّ س - َما احلركُة التَّي تظهُر َعَلى آِخِرِه؟                                       (الضَّ
فِع) ُة؟                                                  (َتدلُّ َعَلى الرَّ مَّ س - َعَالَم َتدلُّ الضَّ

ُن ِمْن ركنني أساسيني هما: الِفْعُل والَفاِعُل. ُة تتكوَّ اجلملُة الفعليَّ
َوالَفاِعُل اسٌم َيدلُّ َعَلى َمْن َقاَم بالفعِل.

ُن ِمْن ركنني أساسيني هما: الِفْعُل والَفاِعُل. ُة تتكوَّ اجلملُة الفعليَّ
َوالَفاِعُل اسٌم َيدلُّ َعَلى َمْن َقاَم بالفعِل.

ُن ِمْن ركنني أساسيني هما: الِفْعُل والَفاِعُل. ُة تتكوَّ اجلملُة الفعليَّ

الفاعُل َمْرُفوٌع َداِئًما.

- ُأالحُظ حركَة الفاعِل في بقية الُجمِل.

س - كيَف ُأعرُب الفاعَل في جملِة (سكَن األجداُد)؟

- أعرُب الفاعَل في بقيِة اجلمِل.

الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. األجداُد



٤١
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اجلملُة الفعليُة تتكوُن من ركنِني أساسيِني هما: الفعُل والفاعُل.

الفاعُل :  اسٌم مرفوٌع يدلُّ على من قاَم بالفعِل.

rø pe oâªs∏ n© nJrø pe oâªs∏ n© nJrø pe oâªs∏ n©p¢SQsódG G nò ng

الدولُة بالتَّعليِم تهتمُّ

الَفاِعُل
َمْرُفوٌع
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äÉ`ÑjQóJ

اِني،  ِل ِبالَفاِعِل الـُمناسِب في العموِد الثَّ ٭٭ َأِصُل ُكلَّ ِفْعٍل في العموِد اَألوَّ
اهرِة َعَلى آخِر الَفاِعِل: ُثمَّ أرسُم دائرًة حوَل احلركِة الظَّ

اِني،  ِل ِبالَفاِعِل الـُمناسِب في العموِد الثَّ ٭٭ َأِصُل ُكلَّ ِفْعٍل في العموِد اَألوَّ
اهرِة َعَلى آخِر الَفاِعِل: ُثمَّ أرسُم دائرًة حوَل احلركِة الظَّ

اِني،  ِل ِبالَفاِعِل الـُمناسِب في العموِد الثَّ ٭٭ َأِصُل ُكلَّ ِفْعٍل في العموِد اَألوَّ

عت عتَجتمَّ عتَجتمَّ عتَجتمَّ عتَجتمَّ عتَجتمَّ َجتمَّ

ََلمــــَعَلمــــعَلمــــعَلمــــعَلمــــعَلمــــعَلمــــَع

ََقَصَفَقَصفَقَصفَقَصفَقَصفَقَصفَقَصفَقَصَف

َُّتْخَضرَُُّّتْخَضرَُُّّتْخَضرَُّتْخَضرَتْخَضرَتْخَضرَتْخَضرَتْخَضرَتْخَضرُّ

متتلُئ

يبــرُد

َيْهِطُل

ُاآلبــاُراآلبــاُر

األرُض

ُالـمطُرالـمطُر

حُب حبالسُّ حبالسُّ حُبالسُّ ُالسُّ

ُّاجلـــوُّاجلـــوُّ

البـــرُق

(١) عـُد عـدالرَّ عـدالرَّ عـُدالرَّ ُالرَّ

ُر التالميذ والتلميذات بما ُيقال عند سماع صوت الرعد. (١) ُيَذكَّ

±
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ُد الفاعَل في اُجلمِل اآلتيِة بعَد َأْن َأْطَرَح َعَلى نفسي سؤال: َمْن َفَعل الِفْعل؟ ٭ ُأحدِّ

فينُة.                                                           ............................. ١ - َأْبحَرِت السَّ

٢ - َهدَأ الـموُج.                                                                 .............................

يَف.                                                    ............................. ٌد الضَّ ٣ - ُيْكِرُم محمَّ

٤ - حتِرُص الفتاُة على قراءِة القصِص المفيدِة .                            .............................
  

ِني حتَت الفاعِل في اآلياِت التاليِة: ا َحتَت الفعِل، وَخطَّ ٭٭ َأضُع َخّطً

(١).﴾ ١ - قال تعالى:﴿

(٢).﴾ ٢ - قال تعالى:﴿

(٣).﴾ ٣ - قال تعالى:﴿

          (٤).﴾ ٤ - قال تعالى:﴿

(١) سورة القمر آية (١).
(٢) سورة احلجر آية (٣٠).
(٣) سورة الزمر آية (٦٩).

(٤) سورة إبراهيم آية (٢٥).

≤

≥
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٭٭ َأْمُأل َكلَّ فراٍغ بفعٍل أو فاعٍل مناسٍب لتكتمَل اجلمُل الفعليُة اآلتيُة، ُثمَّ أضِبُط 
كِل: ُكلَّ فاعٍل بالشَّ

ْندوِق. يضُع .................... الكرَة في الصُّ

نزَل نزَل ............... َغِزيًرا.

............... فاطمة الكتَب.

............... القطة بالكرِة.

تسبُح تسبُح ............... في البركِة. في البركِة.

جرَة. جرَة. باسم الشَّ ............... باسم الشَّ

¥
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ٍة، َوأضِبُط الَفاِعَل ِبالشكِل َعَلى  ا َيْأِتي إَلى ُجملٍة ِفعليَّ ٍة ِممَّ ُل ُكلَّ ُجملٍة اسميَّ ٭٭ ُأَحوِّ
منِط الـِمثاِل اَألّوِل:

اجلملة االسمّية

ـُب. ١ - الـَبـاِحـُث ُيـَنـقِّ
ـْفـُط َيظـَهــــــُر. ٢ - النِّ
ـــُق. ٣ - الـِبــْئــُر تـتـدفَّ

٤ - الـمْعَمُل يشتِغـُل.
٥ - اَخلــــْيـــــُر يـكــُثــر.
٦ - اإلْنســاُن يسعــُد.

اجلملة الفعلّية

ـُب الـَبــاِحـُث. ُيَنقِّ
.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

µ
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ة     -     اُألّم     -     اَألْطَفال اُألْسرة     -     الَوالد     -     اَجلدَّ
ورِة َمَع ا سبَق وَأسَتِعُني بالصُّ ا يفعُلُه ُكلُّ اسٍم ِممَّ ُر َعمَّ ًة بحيُث ُأعبِّ ُن ُجمًال فعليَّ ٭٭ ُأَكوِّ

كِل (١) :       ضبِط الفاعِل ِبالشَّ
ورِة َمَع ا سبَق وَأسَتِعُني بالصُّ ا يفعُلُه ُكلُّ اسٍم ِممَّ ُر َعمَّ ًة بحيُث ُأعبِّ ُن ُجمًال فعليَّ ٭ ُأَكوِّ

كِل        ضبِط الفاعِل ِبالشَّ
ورِة َمَع ا سبَق وَأسَتِعُني بالصُّ ا يفعُلُه ُكلُّ اسٍم ِممَّ ُر َعمَّ ًة بحيُث ُأعبِّ ُن ُجمًال فعليَّ ٭ ُأَكوِّ

................... ، .................................. مثال:  اجتمعت األسرُة في الـمساء ،
. ................................. ، ..................................

انيِة ِبجملٍة ورِة الثَّ ورِة اُألوَلى بجملٍة فعليٍة ِفْعُلُها ُمَضاِرٌع، َوَعِن الصُّ ُر َعِن الصُّ ٭٭ ُأَعبِّ
كِل:       فعليٍة ِفْعُلها ماٍض، َمَع ضبِط الفاعِل ِبالشَّ

(١) يشير املعلم واملعلمة إلى تسلسل األحداث وترابطها.

............................................................

∂

∑
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ابقَة، ُثمَّ ُأجيُب: ( أ ) َأْقرُأ القطعَة السَّ
ُق؟ - ِلماَذا كاَن قلُب الُهْدُهِد َيَتمزَّ

(ب) أْستخِرُج من القطعِة:

ُ َفاِعَلهما. تِني ِفْعُلهما ماٍض، وأبنيِّ ١ - ُجمَلتِني ِفْعليَّ

....................................................................................

....................................................................................

ُ َفاِعَلهما. تِني ِفْعُلهما ُمَضاِرٌع، وأبنيِّ ٢ - ُجمَلتِني ِفْعليَّ

....................................................................................

....................................................................................
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َك  َوحتــرَّ جرُة،  الشَّ َوَمــاَلِت  النَّسيُم،  َوَمرَّ  الُغصِن،  َعَلى  الُهْدُهُد  َوَقَف 
َجُر،  الشَّ َوَيتماَيُل  النَّسيُم،  َيِرقُّ  آه!  َوَقاَل:  ُحزٍن،  في  َنَظَر  ه  َولكنَّ الُغصُن، 
َك  َوحتــرَّ جرُة،  الشَّ َوَمــاَلِت  النَّسيُم،  َوَمرَّ  الُغصِن،  َعَلى  الُهْدُهُد  َوَقَف 
َجُر،  الشَّ َوَيتماَيُل  النَّسيُم،  َيِرقُّ  آه!  َوَقاَل:  ُحزٍن،  في  َنَظَر  ه  َولكنَّ الُغصُن، 
َك  َوحتــرَّ جرُة،  الشَّ َوَمــاَلِت  النَّسيُم،  َوَمرَّ  الُغصِن،  َعَلى  الُهْدُهُد  َوَقَف 

ُق. ُك اَألْغَصاُن، َوَلكنَّ َقلِبي َيتمزَّ َوَتَتحرَّ
َجُر،  الشَّ َوَيتماَيُل  النَّسيُم،  َيِرقُّ  آه!  َوَقاَل:  ُحزٍن،  في  َنَظَر  ه  َولكنَّ الُغصُن، 

ُق. ُك اَألْغَصاُن، َوَلكنَّ َقلِبي َيتمزَّ َوَتَتحرَّ
َجُر،  الشَّ َوَيتماَيُل  النَّسيُم،  َيِرقُّ  آه!  َوَقاَل:  ُحزٍن،  في  َنَظَر  ه  َولكنَّ الُغصُن، 

ــــالُم -  الـسَّ َعَليـــِه  ِببــــاِب ُسليماَن -  َووَقـــف  َجــرَة،  الشَّ الُهْدُهُد  َتــرَك 
ًة  َوَشـــكا َأَلَمُه، َفَنظر ُسليماُن، َوَقاَل: َال ُبــدَّ َأْن َتشــــُكَو! َلقْد َســَرْقَت َحبَّ

ــــالُم  الـسَّ َعَليـــِه  ِببــــاِب ُسليماَن -  َووَقـــف  َجــرَة،  الشَّ الُهْدُهُد  َتــرَك 
ًة  َوَشـــكا َأَلَمُه، َفَنظر ُسليماُن، َوَقاَل: َال ُبــدَّ َأْن َتشــــُكَو! َلقْد َســَرْقَت َحبَّ

ــــالُم  الـسَّ َعَليـــِه  ِببــــاِب ُسليماَن -  َووَقـــف  َجــرَة،  الشَّ الُهْدُهُد  َتــرَك 

ٍة. اِلِم َصدٌر َيْشتكي ِمْن َغيِر ِعلَّ ِمْن َبيِت َنمَلٍة، َوِللظَّ

∏
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الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا

الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا
ِفْعٌل َماٍض. أثمَر

اهرُة َعَلى آِخِرِه. ُة الظَّ مَّ َفاِعٌل َمْرُفوٌع وعالمُة رفِعِه الضَّ جُر الشَّ

( أ ) ِمثاالن معربان.
جُر.       ١ - َأثمَر الشَّ

ْلميذُة. َتِهد التِّ       ٢- َجتْ

الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا
ِفْعٌل ُمَضاِرٌع. جتتِهُد

اهرُة َعَلى آِخِرِه. ُة الظَّ مَّ َفاِعٌل َمْرُفوٌع وعالمُة رفِعِه الضَّ ْلِميذُة التِّ

صاص: (ب) أْعِرُب َما َيْأِتي إعراًبا كامًال بقلم الرَّ
      ١ - َأْقَبل الِعيد.                                        ٢ - يفرح األْوَالد.

π
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ٍة: ٭ ُأْكِمُل أحداَث القصِة الّتاليِة بحيُث تشتمُل َعَلى ثالِث ُجمٍل فعليَّ

ريُع  َرِت احليواناُت عقَد سباٍق للجرِي، فاشترَك األرنُب السَّ في الغابِة اخلضراِء، قرَّ
لحفــاُة البطيئــــُة الـمثابـرُة ................................................................ َوالسُّ
.....................................................................................................

......................................................................................................

.......................................................................................................

w… pƒ n̈ od l•É n°ûnf

ـانِي ِبفاِعــِلـِه الـُمـَناسِب، َويتكّرُر َذِلـك، َوَمْن  يتسابق فـريقـان، يأتي األول ِبفعٍل َوالثَّ
ُيخطْئ َيخرْج ِمْن َهَذا النَّشاط.

±∞

±±
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(١) - ُيشار إلى أهمية استثمار وقت الفراغ مبا يفيد عند حل التدريب.

 ºs∏©JCGh ≈s∏°ùJCG

كِل َوْفَق أرقاِمها في احللزونِة، ُثمَّ أجمُع  نَة بجواِر الشَّ َأْكُتُب حروَف الكلمات الـمدوَّ
احلروَف الـُمشاَر إليها بنجوٍم َألِصَل إَلى ِسرِّ احللزونِة:

( ......................................) ِسرُّ احللزونِة ُجملُة        

الفراغ
١-٦

ساعة
٧-١٠

الزمن
١١-١٥

العمر
١٦-٢٠

فترة
٢١-٢٤

موعد
٢٥-٢٨

(١)

±≤
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ــَح في االختـباِر  ، َوَجنَ َشـاِط الـَمــْدَرسيِّ َق َأْحَمــُد َعـَلى َتالِميِذ اْلَمدَرَسِة في النَّ تفــوَّ
ا،  آلّيً ِقِه، واْشَتـَرى الَوالُد َحاِسًبا َأ الـمِديُر اُألسَرَة َعَلى َتَفـوُّ ُم َلُه َجاِئزًة، َوَهنَّ َم الـمعلِّ بامتيــاٍز، َقدَّ

َمـُه َهِديًة َلُه، شَكَر أحمُد اَجلِميَع َعَلى َتْشِجيِعِهم. َوَقـدَّ

َم  . َأْحمُد َيتوقَُّع َأْن ُيقدِّ ِة َسْوَف َيْسَتخِدُم َأحمُد اَحلاِسَب اآلليَّ يِفيَّ ِة َسْوَف َيْسَتخِدُم َأحمُد اَحلاِسَبَوفي الُعْطلِة الصَّ يِفيَّ اَحلاِسَبَوفي الُعْطلِة الصَّ
َم َأْشَياًء َكِثيَرًة. إجاَبًةاَحلاِسُب إجاَبًةاَحلاِسُب إجاَبًة صِحيَحًة َعْن ُكلِّ َما َيطُلُبُه، وَأْن َيَتَعلَّ

َوِبَذِلك َيْقِضي أحمُد أْوَقاَت َفَراِغِه ِفيَما َيُعوُد َعَلْيِه ِبالَفاِئَدِة.

يستطيع التلميذ والتلميذُة - بإذن اهللا - أن : من أهداف الدرس :
- يعّينا املفعول به في اجلمل املعطاة.

- يضبطا املفعول به بالشكل في اجلمل املعطاة.
- يكّونا جمًال فعلية تشتمل على مفعول به.
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h
ُم ِألْحَمَد؟ َم الـُمَعلِّ س - َما الهدّيُة الَّتي اشتَراها الوالُد؟   ـ َماَذا قدَّ

ُم جائزًة ألَحْمَد. َم الـُمَعلِّ اْشَتَرى الوالُد حاِسًبا.َقدَّ

ـذيَن  الـَّ ِمـن  َأْحمـَد  مـوقــُف  َما  ـ   
عُوه؟ َشجَّ

الُعطلِة  في  أحمُد  َسيستخدُم  َماَذا   - س 
يِفيَِّة؟ الصَّ

سيستخدم أحمد احلاسَب.شَكَر أحمُد اجلميَع.

á`¶`MÓ`ª∏d lá∏`ãeCG º`¡Ø∏d ládhÉládhÉlá
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ابقِة؟                                                          ( .................... ) س - َما نوُع اُجلمِل السَّ
ُ الفعَل والفاعَل ِفيَها. س - أعنيِّ

ُم َجاِئزًة ) : َم الـُمعلِّ ُل ُجملَة ( قدَّ - أتأمَّ

ُم؟                     (ال) َم الـُمَعلِّ ُم ) فقط، َفَهْل َأعرُف َماَذا قدَّ َم الـُمَعلِّ س - َلو ِقيل ( َقدَّ
ُم؟                (َنَعم) َم الـُمَعلِّ س - ِحيَنما ُتْذَكُر كلمُة ( َجاِئزة ) َهْل أعرُف اآلَن َماَذا قدَّ
س - ما نوُع كلمِة ( جائزة ) ؟                                                               (اسٌم)
َحْتَها) َة َوَوضَّ َحْتَها)س - َما الفائدة ِمْن ِذْكِرها؟                                         (أكملِت اجلملَة الفعليَّ َة َوَوضَّ َحْتَها)س - َما الفائدة ِمْن ِذْكِرها؟                                         (أكملِت اجلملَة الفعليَّ َة َوَوضَّ (أكملِت اجلملَة الفعليَّ

س - َما عالقُة َهَذا االسِم ِبالفعِل َوالفاعِل؟
ـُم) َعَلـى (اَجلـــــاِئـزَة)، َأي وقـــــَع عليـــــه  (وقـــــَع فــعـُل التَّقـِدمي ِمـَن الَفـــــاعـِل (الـُمَعـــلِّ

فعـــــُل الَفـاِعـل).
ي َمْن يقُع عليِه ِفعل الَفاعِل؟                                                  (َمْفُعوًال ِبِه) س - َماَذا ُنَسمِّ

ِة يقُع َعليِه ِفْعُل الَفاِعِل ٌل للُجملِة الِفْعليَّ الـَمْفعوُل ِبِه اسٌم ُمَكمِّ

ِة الُجمِل. - َأُدلُّ َعَلى الـَمْفُعوِل ِبِه في َبقيَّ
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ابقِة (َجاِئزًة ، َحاِسًبا ، اجلميَع ، اَحلاِسَب ) : ُل الـمفعوَل ِبِه في اُجلمِل السَّ - أتأمَّ
س - َما احلركُة التي َتظهُر َعَلى آخِرِه ؟                         ( الَفْتَحة ) (١)

س - َعَلى َماَذا َتدلُّ الفتحُة ؟                                     ( َتدلُّ َعَلى النَّصِب )
س - َما احلركُة التي َتظهُر َعَلى آخِرِه ؟                        

س - َعَلى َماَذا َتدلُّ الفتحُة ؟                                     
س - َما احلركُة التي َتظهُر َعَلى آخِرِه ؟                        

- ُأالحُظ حركَة الـمفعول بِه في بقيِة اْلُجمِل.
َم الـمعلُم جائزًة ) ؟ س - كيَف أعرُب الـمفعوَل بِه في ُجملِة ( قدَّ

الـَمْفعوُل ِبِه منصوٌب َداِئًما

الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. جائزة

- أعرُب الـمفعوَل بِه في بقيِة اجلمِل.

: ُهَو ُكلُّ اسٍم وَقَع َعَليِه ِفْعُل الَفاِعِل، َويكوُن منصوًبا دائًما. الـمفعوُل بِه

يََّة. اُحلرِّ اِئُر يحبُّ الطَّ         مثـــال :

(١) الفتحة عالمة أصلية للنصب.
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قط ِفيما َيِلي : ٭ َأضُع الـمفعوَل ِبِه(١) الـمناسَب مكاَن النُّ

تنصُح الـمعلمُة  .................. .يغرُس الولُد .................. صغيرًة.

تقطُف البناُت .............. ِمَن احلقِل.َتْصَنُع النحلُة ................... .

±

(١) يكون املفعول به مفرًدا.
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َة     - األشجاَر     -     حكايَة. بيعَة     -     اجلدَّ الفأَس     -     الطَّ

ا َسبق َوَأَضعُه في َمكاِنِه الـُمناسِب : ٭٭ أختاُر الـمفعوَل ِبِه الـُمَناسَب ِممَّ

ÜÉs£◊G

ُة ..................... احلّطـاِب قـائلـًة: يحمـُل احلّطـاُب ......................... ، َوينطلـُق  ـت اجلـدَّ َقـصَّ
إَلـى الغابِة، حيُث يقطُع األغصاَن اليابسة ليجعَل مْنَها حطًبا للتدِفئة.

تـــي َوِهــي  ــاُب ...................... َيــــا َجــدَّ سـألــِت احلفـيـدُة .....................: ِلــَمـاَذا يقطـُع احلطَّ
ُتـــزيِّـُن ................... ؟

ـاَب ال يقطــُع األشجــــاَر الـمثمـرَة، َبــْل يقـتـصــُر َعَمـُلـُه َعَلى  ُة : يا ابنِتي، إنَّ احلطَّ َأَجــــاَبـِت اجلـــــدَّ
اليابسِة ِمْنَها.

≤
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َن ُجملًة ُمفيدًة َعَلى غرار الـمثاِل  ٭٭٭ َأرِبُط بَني الِفْعِل والَفاِعِل َوالـمفعوِل ِبِه ألكوِّ

اهرَة َعَلى آخِر الـمفعوِل ِبِه:          الـمحلوِل، ُثمَّ ُأالِحُظ احلركَة الظَّ

كِل: ا َيْأِتي ِبمفعوٍل ِبِه ُمناسٍب، َمَع ضبِطِه ِبالشَّ ٭٭ ُأْكِمُل ُكلَّ ُجملٍة ِممَّ
١ - َقَرَأ الـُمذيُع  ..................... .              ٢ - اشترى الَوالُد .....................   جديدًة.

َفْت أمُل .....................   الـمنزِل. دْت َوَزارُة النقل ....................       ٤ - نظَّ ٣ - َمهَّ
٥ - شاهدْت ِهنُد .....................   ِفي حديقِة احليواِن.

حرَثت                                                                                          النخلة                                                                                                   اجلزر

ولة                                                                                                احلقول ُتْرضع                                                                                                                        الدَّ

ارات                                                                                          التمر تنتج                                                                                          اجلرَّ

ُّاُألمُّاُألمُّ                                                                                             الـمدارسالـمدارس يأكل                                                                                                   

أنشأت                                                                                       األَرنب                                                                                             طفلَها

َُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

َُ
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ِبِه، على غراِر  َوَمْفعـوٍل  َوَفاِعٍل  ِفْعــٍل  ِمْن  ًة  فعليََّ َن ُجمًال  اليِة ُألكوِّ التَّ ُأجيُب َعن األسئلِة  ٭ 
الـمثاِل الـمحلوِل:الـمثاِل الـمحلوِل:

- َماَذا يشرُب الـمريُض؟                                                          يشرُب املريُض الدواَء.- َماَذا يشرُب الـمريُض؟                                                          يشرُب املريُض الدواَء.

ُم؟                                                               ........................... ُم؟                                                               - َماَذا شرَح الـُمعلِّ - َماَذا شرَح الـُمعلِّ

- َماَذا يحرُس اُجلُنوُد؟                                                               - َماَذا يحرُس اُجلُنوُد؟                                                               ...........................

اُر؟                                                                 ........................... اُر؟                                                                 - َماَذا يْنُشُر النَّجَّ - َماَذا يْنُشُر النَّجَّ

µ

ِني حتَت الـمفعوِل ِبِه ِفْيَما َيِلي، وأضِبُط آِخَر ُكلٍّ  ِل، َوَخطَّ ا حتَت الَفاِعِ ٭٭٭ أضُع َخّطً
كِل: ِمْنُهما ِبالشَّ

ياد ُبْندِقيَّة. ١ - َيْحِمُل الصَّ
اعر َقِصيدة َراِئعًة. ٢ - َأْلَقى الشَّ

٣ - تكتُب اُألّم ِرَسالة الْبِنها.
٤ - َهَزَم اَجلْيش الَعدّو.

٥ - َرَسَم اإلْدِريسّي (١) َخِريطة الَعاَلِم.
(١) اإلدريسي : عالٌم جغرافيٌّ مسلٌم ، وهو أول من رسم خريطًة للعاَلم.

∂
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٭٭ أجعـُل ُكــلَّ اسـٍم ِمـن األسمــاِء اآلتيـِة َمْفُعـوًال ِبِه ِفـي ُجملـٍة ُمفيـدٍة، وأضِبـُط
كِل:        آخَرُه ِبالشَّ

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

الزهرة

الكبير

احلقيبة

اجلــار

احلريق

∑
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ِة َمــَع تلميذاِتها ِبزيــــارِة الـمـكتبـــِة  َغِة العربيَّ ـَمة اللُّ راسيِّ قاَمْت ُمَعلِّ فــي بدايِة العاِم الدِّ
الـمدرسّيِة، وفي الـمكتبِة طَلبت الـمعلِّمُة َأْن تختاَر ُكلُّ طالبٍة كتابا، (َفاختـــــــاَرْت نورُة 

راسيِّ قاَمْت  فــي بدايِة العاِم الدِّ
الـمدرسّيِة، وفي الـمكتبِة طَلبت الـمعلِّمُة َأْن تختاَر ُكلُّ طالبٍة 

راسيِّ قاَمْت  فــي بدايِة العاِم الدِّ
كتاباالـمدرسّيِة، وفي الـمكتبِة طَلبت الـمعلِّمُة َأْن تختاَر ُكلُّ طالبٍة كتابا

ـــًة طريفًة، َوَتناوَلْت جوهرُة ِكَتاًبا َعْن غزوِة َبْدٍر، َوَقـــــرَأْت  قصَّ
ة التَّلميذاِت َشِريًطا  َة اختراِع الَكهُرَباِء، َوَتاَبَعْت بقيَّ خلوُد ِقصَّ

ًرا َعِن اَحلَيواَناِت الَبْحريَِّة). ُمَصوَّ
َة اختراِع الَكهُرَباِء، َوَتاَبَعْت  خلوُد ِقصَّ

ًرا َعِن اَحلَيواَناِت الَبْحريَِّة). ُمَصوَّ
َة اختراِع الَكهُرَباِء، َوَتاَبَعْت  خلوُد ِقصَّ

ــا  َعــمَّ تلميـــذٍة  ُكـــلُّ  َث  تتحـدَّ َأْن  الـُمَعلِّمُة  َطَلَبِت  ُثــمَّ 
َيارِة َطَلَبت التِّلميــذاُت ِمـْن ُمعــلِّمِتهنَّ  قراءِتــها َومطـــالَعِتها. َوفي نهايِة الزِّ

ــا  َعــمَّ تلميـــذٍة  ُكـــلُّ  َث  تتحـدَّ َأْن  الـُمَعلِّمُة  َطَلَبِت  ُثــمَّ 
َيارِة َطَلَبت التِّلميــذاُت ِمـْن ُمعــلِّمِتهنَّ  قراءِتــها َومطـــالَعِتها. َوفي نهايِة الزِّ

ــا  َعــمَّ تلميـــذٍة  ُكـــلُّ  َث  تتحـدَّ َأْن  الـُمَعلِّمُة  َطَلَبِت  ُثــمَّ 
استفــاَدْت ِمْن 

َأْن َيُزْرَن الـمكَتبَة في ِحَصِص التَّعبيِر.

( أ ) أقرُأ القطَعَة، ثمَّ أجيُب :
- َماَذا َطَلبت الـمعّلمُة ِمَن التِّلميذاِت؟ وَماَذا طلْنبَ ِمْنها؟

بِط. َنة، َوأذكُر سَبَب الضَّ (ب) َأْضِبُط الكلماِت الـملوَّ
................ ، ................ ، ................

(جـ) َأْستخِرُج ِفعلِني ماِضيِني، وآخريِن ُمَضاِرعِني.
................ ، ................       ................ ، ................

( د ) َأْستخرُج الـمفعوَل ِبه ِمن العبارِة الـمحددِة ِبالقوسِني.
............................................................................

∏
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الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا
ِفْعٌل َماٍض. َم َقلَّ

اهرُة َعَلى آِخِرِه. ُة الظَّ مَّ الُبْسَتاِنيُّ  فاِعٌل مرفوٌع َوعالمُة رفعِه الضَّ

اهرُة َعَلى آِخِرِه. اهرُة َعَلى آِخِرِه.مفعوٌل ِبِه منصوٌب َوعالَمُة نصِبِه الفتحُة الظَّ آِخِرِه.مفعوٌل ِبِه منصوٌب َوعالَمُة نصِبِه الفتحُة الظَّ َاألشجاَراألشجار

( أ ) ِمَثاَالن ُمْعَرَبان :
َم الُبْسَتاِنيُّ األشجاَر. ١ - َقلَّ

رَس . ٢ - تشرُح الـُمَعلِّمُة الدَّ

الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا
ِفْعٌل ُمَضاِرٌع. تشرُح

اهرُة َعَلى آِخِرِه. ُة الظَّ مَّ الـُمَعلمُة  فاِعٌل مرفوٌع َوعالمُة رفِعِه الضَّ

اهرُة َعَلى آِخِرِه. اهرُة َعَلى آِخِرِه. مفعوٌل ِبِه منصوٌب َوعالمُة نصِبِه الفتحُة الظَّ آِخِرِه. مفعوٌل ِبِه منصوٌب َوعالمُة نصِبِه الفتحُة الظَّ الدرَس 

π
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الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا

صاص: (ب) ُأْعِرُب َما َيأِتي إعراًبا كامًال بقلم الرَّ

م الّدولة الـمَعلِّم.                            ٢ - َأْنَقذ السبَّاح الرجل. ١ - ُتَكرِّ
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: رِّ ا، ألِصَل إَلى كلمِة السِّ الي، ُثمَّ أشطُبه ُأفقّيً كِل التَّ َأبحُث َعن الـمطلوِب في الشَّ

١ - الفعل الـماضي من (يفرح).

٢ - ركني اجلملة الفعلية.

٣ - ثالث اخللفاء الراشدين.

٤ - ضد (الِعْلم).

٥ - مؤنث (أب).

٦ - الفعل الـمضارُع من (استغل).

٧ - فعل األمر من (كتب).

رِّ : (.........................................) كلمُة السِّ

كِل: رِّ في الفراِغ التالي، ُثمَّ أْضِبُطها بالشَّ - أضُع كلمَة السِّ

يقوُل الـُمْسِلُم  ..............................

±∞
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uô`````````é`dG o±hô``````` oM±hô```````M±hô``````` الدرس اخلامس:         

ِفي ، َعَلى ، ِمْن ، إلى ، َعْن ، الباء ، الالم

pπ°üØdG oáØ«ë°U

َصحيـفًة  َفـْصـُلـَها  أْصـــَدَر  ابَعــــِة،  الرَّ الّسنِة  في َمْرَيُم 
تبحُث  َوَمْرَيُم  حيفِة،  الصَّ َعَلى ُتشِرُف  َمُة  الـُمَعلِّ َفَكاَنت 
الفكاهاِت،  ُم َشيًئا ِمَن َعْن موضوعاٍت ُمَناِسبٍة، َوُمَنى ُتقدِّ

َوى َتقوُم بالكتابِة. ُة َتقوُم ِبالرسِم َوَجنْ َوُسَميَّ

يستطيع التلميذ والتلميذُة - بإذن اهللا - أن : من أهداف الدرس :
- يعّددا بعض حروف اجلّر.

دا اجلاّر واملجرور في اجلمل املعطاة. - يحدِّ
- يضبطا االسم الواقع بعد حروف اجلّر.

- يعربا االسم الواقع بعد حرف اجلر إعراًبا كامًال.

حاَفِة.  مسابقِة الصَّ ْمَنها إَلى فِل الـُمسْلِم) وَقدَّ حيَفَة (صحيفُة الطِّ ْمَنها إَلىسّمت طالباُت الَفصِل الصَّ فِل الـُمسْلِم) وَقدَّ حيَفَة (صحيفُة الطِّ إَلىسّمت طالباُت الَفصِل الصَّ
َرْت ُمِديرُة الـمدرسِة َعْن ُشكِرها ِللفصِل، َوَمنحْتُه َجاِئَزًة، َفَفِرَح الَفصُل،  حيَفُة، وعبَّ َفازت الصَّ

َواستمرَّ َعَلى إْخراِج َصِحيفٍة ُكلَّ َشْهٍر.
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ـ  َماَذا َأْصَدَر الفصُل؟
ـ  َما عمُل ُكلِّ واحدٍة ِمَن التِّلميذاِت؟

حيفِة؟ ـ  َما الـموضوعاُت الَّتي ميكن عرُضها في الصَّ

ابعِة. ِنِة الرَّ السَّ - َمْرَيُم في
حيفِة. الصَّ - الـُمَعلِّمُة ُتشرُف َعَلى

- َمْرَيُم تبحُث عن موضوعاٍت ُمَناسبٍة.
ُم شيًئا ِمَن الُفَكاَهاِت. - ُمَنى ُتقدِّ

سِم. ُة تقوُم بالرَّ - ُسَميَّ
حافِة. ُمَساَبقِة الصَّ ِحيفَة إَلى َم الفصُل الصَّ ِحيفَة إَلى- َقدَّ َم الفصُل الصَّ إَلى- َقدَّ

- َعبَّرت الـمِديَرُة َعْن ُشْكِرها ِللفصِل.

º`¡Ø∏d ládhÉládhÉlá
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الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا

حرُف جرٍّ. فـي
ه الكسرُة الظاهرُة حتت آخِرِه. اسٌم مجروٌر بــ (في) وعالمُة جرِّ السنة

êÉàæà°SGh lá°ûbÉæeêÉàæà°SGh lá°ûbÉæeêÉàæà°SGh lá°ûbÉæelêÉàæà°SGh lá°ûbÉæel

احلرُف كلمٌة ال يتضح َمْعَناها إالَّ َمَع َغْيِرها.

ابقِة. - َأُدلُّ َعَلى احلروِف في األمثلِة السَّ
( في ، َعَلى ، ........... ، ........... ، ........... ، ........... ، ...........)

ُد الكلماِت الواقعَة بعَد تلَك احلروِف. - ُأَحدِّ
( ........... ، ِحيفِة ، ...........  ، ........... ، ............ ، ........... نِة ، الصَّ ( السَّ
س - َما نوُع ِتلك الكلماِت؟                                                                           (أسماٌء)
س - َما حركُة احلرِف األخيِر في تلَك الكلماِت؟                                               (الكسرُة)
(١) ( س - َعَلى َماَذا َتدلُّ الكسرُة؟                                                           (َتدلُّ َعَلى اجلرِّ
(أنها سبقت باحلروف: في، على، عن، س - ما السبب في جرِّ تلك األسماء؟  (أنها سبقت باحلروف: في، على، عن، س - ما السبب في جرِّ تلك األسماء؟  (أنها سبقت باحلروف: في، على، عن، ..............)
ى هذه احلروُف الَّتي جترُّ األسماَء بعَدها؟                             (حروُف اجلرِّ) س - إًذا َماَذا ُتَسمَّ

س - كيف أعرُب حرَف اجلرِّ واالسَم الـمجروَر في جملِة (مريُم في السنِة الرابعِة)؟

. - ُأعرُب بقيَة األسماِء الواقعِة بعَد حرِف اجلرِّ
(١) الكسرة عالمة أصلية للَجر.
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ِمْن حروِف اجلرِّ :

ِفـي ، َعـلى ، ِمـْن ، إَلـى ، َعْن ، ِبــ (البـــــــــاء) ، ِلــ (الــالم).

االسُم الـمسبوُق ِبحرٍف ِمْن حروِف اجلرِّ يكوُن مجروًرا َداِئًما.
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ِمْن ُحُروِف اَجلّر
ـِةالِقطـــــــــاُرَوَصــــــــل إَلى الـَمَحطَّ
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ا حتت حرِف اجلرِّ ِفيَما َيْأِتي : ٭ أضُع خّطً

                        (١)﴾ ١ - قال تعالى :﴿
(٢)﴾ ٢ - قال تعالى :﴿

(٣)﴾ ٣ - قال تعالى :﴿

اِء ال يراُه إال الـمرضى. حُة تاٌج َعَلى رؤوِس األصحَّ ٤ - الصِّ

٥ - القراءُة ُمْتَعٌة ِللنَّفِس َوغذاٌء ِللعقِل.

٦ - الـمسلمُة َتَتحلَّى ِباألخالِق الَفاِضَلِة.

(١) سورة الغاشية آية (١٧).
(٢) سورة القدر آية (٣).

(٣) سورة التكاثر آية (٨).

±
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الـمـجــــــرور اجلــــــــــــار اجلمـــل
........................... .................. ١ - في الَعَجلِة النَّدامُة.
........................... .................. ٢ - َأْمِشي َعَلى الرَّصيِف.
........................... .................. ٣ - َقرْأُت َعْن َصْبِر اخلْنَساِء.
........................... .................. هِر. ًة ِمَن الزَّ وُض ُحلَّ ٤ - ِاْكَتسى الرَّ
........................... .................. ُم اُألُمم بالعلِم واألخالِق. ُم اُألُمم بالعلِم واألخالِق. - َتَتقدَّ ٥ - َتَتقدَّ
........................... .................. زَق لعباِده. ٦ - َيْبُسُط اهللاُ الرِّ

، ثّم أدّوُن كّالً ِمنهما في مكانِه الـمناسِب: ٭٭ أستخرُج االسَم الـمجروَر وحرَف اجلرِّ

≤
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اِني، ُثمَّ َأضُع  ِل بجارٍّ ومجروٍر ُمناِسَبني ِمَن العموِد الثَّ ٭٭ أصُل اجلمَل في العموِد األوَّ
اهرِة حتت آخِر االسِم الـمجروِر. دائرًة حوَل احلركِة الظَّ

اِني، ُثمَّ َأضُع  ِل بجارٍّ ومجروٍر ُمناِسَبني ِمَن العموِد الثَّ ٭٭ أصُل اجلمَل في العموِد األوَّ
اهرِة حتت آخِر االسِم الـمجروِر. دائرًة حوَل احلركِة الظَّ

اِني، ُثمَّ َأضُع  ِل بجارٍّ ومجروٍر ُمناِسَبني ِمَن العموِد الثَّ ٭٭ أصُل اجلمَل في العموِد األوَّ

َنْأخُذ الِعْطَر
يْنمُو اُخلَزاَمى
َيقُف اخلطيُب

ه أماكُن كثيرٌة في الـمتنزَّ
ًدا ُأْصِغي َجيِّ
ي ُتَعاِمُلني ُأمِّ

ِفي الكتاِب َموُضوَعاٌت

َعَلى الـِمْنَبِر.
ِللُجلوِس.
ِمْن الورِد.

حِة. َعِن الصِّ
ِبحناٍن.

حراِء. ِفي الصَّ
إَلى نصاِئِح والِدي.

≥
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كِل: ٭٭ أختاُر االسَم الـُمناسَب ِمن بني األقواِس، ُثمَّ َأْضِبُط آخَرُه ِبالشَّ

١ - َأَنا تلميذٌة نشيطٌة ، ُكلَّ صباٍح َأذهُب إَلى  ......................................

( الـمْصَنع - الـمْدَرَسة - اَحلِديَقة )

َمِني َأِبي َأْن َأتعاَمل َمَع ُمَعلِِّمي بــ   ...................................... ٢ - َعلَّ

ر - اْحِتَرام ) ( ِإْصَغاء - َتَكبُّ

٣ - ِعْنَدَما َأعوُد إَلى الـمنزِل َأضُع َأَدَواِتي َعَلى  ......................................

ِرير - األْرض ) ( الـَمْكَتب - السَّ

ًدا رغبًة في  ...................................... ٤ - ُأَذاِكُر ُدُروِسي َجيِّ

َعاون - الـمال - النََّجاح ) ( التَّ

٥ - ِفي وقِت الـُمَذاَكَرة أْبَتِعُد َعِن  ......................................

(الِكَتاب - الَبْيت - اللَِّعب )

¥
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٭ َأْمُأل الفراَغ ِبحرِف جرٍّ ُمَناسٍب :

ْمُت ............................   أبي َوأَنا    ............................   َطِريِقي    ............................   غرفِتي. ١ - َسلَّ

ِه. اِئُر  ............................   الـمساِء       الـمساِء    ............................   ُعشِّ ٢ - يعوُد الطَّ

َياِضيَّاِت. ............................   الرِّ ٣ - َبَرَع اخلَواِرزميُّ (١)

ْمُتها ............................   َأِبي يًدا     َأِبي يًدا  .............. َيٍد. هادَة َوَسلَّ ْمُت الشَّ ْمُتها ٤ - َتسلَّ هادَة َوَسلَّ ْمُت الشَّ ٤ - َتسلَّ

وُر. ُد   ............................   َأْغصاِنها الطيُّ ُد     َبْيِتَنا حديقٌة فسيحٌة ُتغرِّ ٥ - ............................  َبْيِتَنا حديقٌة فسيحٌة ُتغرِّ

ُع الـَمْمَلكُة َأْنَواًعا كثيرًة   ............................   األدويِة. ٦ - ُتصنِّ

(١) اخلوارزمي : عالٌم عربيٌّ نبغ في علوم احلساب والفلك واجلغرافيا.

: ا َيأِتي ِبُجملٍة فيها حرُف جرٍّ ٭ ُأجيُب َعْن ُكلِّ سؤاٍل ِممَّ

- َمَتى تذهُب إَلى مكتبِة الـمْدرسِة؟                             ..........................................................................

- َعْن أيِّ شيٍء تبحُث ِفْيها؟                                        .....................................

- َعَلى أيِّ شيٍء ُتوضُع الُكُتُب؟                                   ..........................................................................

َة؟                                              .......................................................................... - ِبَكِم اْشَتريت الِقصَّ
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٧٣

َن ُجمًال ُمفيدًة َكَما في الـمثاِل  ؛ ُألكوِّ ٭٭ ُأْكِمُل َما َيِلي ِباسمِني بْيَنُهَما حرُف جرٍّ
الـمحلوِل، ُثمَّ َأضِبُط آخَر االسِم الـمجروِر:

ارِة ـنَّ ـمـكـُة بـالصِّ َعِلَقِت السَّ

َأْخَرْجُت ................................................َسـاَر ............................

َسـَبَح  ............................َقَطْفُت  ............................

∑
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الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا

الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا
ِفْعٌل َماٍض َوَقَف

اهرُة َعَلى آِخِرِه. ُة الظَّ مَّ فاِعٌل مرفوٌع َوعالمُة رفِعِه الضَّ اِئُر الطَّ

. حرُف َجرٍّ َعَلى

اهرُة على آِخِرِه. ِه الكسرُة الظَّ اهرُة على آِخِرِه.اسٌم مجروٌر ِبـ (َعَلى) َوعالمُة جرِّ ِه الكسرُة الظَّ آِخِرِه.اسٌم مجروٌر ِبـ (َعَلى) َوعالمُة جرِّ الُغْصِن

صاص: اليتِني إعراًبا كامًال بقلم الرَّ (ب) ُأْعِرُب اُجلْمَلتِني التَّ
بيع. ١ - يستمع طالل إَلى الـِمْذَياع.        ٢ - اَجلّو ُمْعَتِدل في الرَّ

( أ ) ِمَثاٌل ُمْعَرٌب :
ائُر َعَلى الُغْصِن. َوقَف الطَّ

∏
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يقوُم ثالثـُة تالميـَذ، َيْبـدأُ األوُل قصـًة َعـِن األمانـِة بجمـلٍة، وُيْكِمـُل التـلميُذ الثـــاني 
د التلميــُذ الثـالُث كــلَّ  بجمـلٍة ُأْخرى، وهكذا إلى َأْن َتْنَتهي القصُة، وَأْثَناَء َذِلك ُيردِّ
يقوُم ثالثـُة تالميـَذ، َيْبـدأُ األوُل قصـًة َعـِن األمانـِة بجمـلٍة، وُيْكِمـُل التـلميُذ الثـــاني 
د التلميــُذ الثـالُث كــلَّ  بجمـلٍة ُأْخرى، وهكذا إلى َأْن َتْنَتهي القصُة، وَأْثَناَء َذِلك ُيردِّ
يقوُم ثالثـُة تالميـَذ، َيْبـدأُ األوُل قصـًة َعـِن األمانـِة بجمـلٍة، وُيْكِمـُل التـلميُذ الثـــاني 

جــــارٍّ ومجـــروٍر َيِرُد في القصِة، وتقوم التلميذات بتأدية النشاط اللغوي نفسه.

ºs∏©JCGh ≈s∏ n°ùJCG

ِة؟ َكْم َيْبُلُغ عدُد أقطاِر ِشبه اجلزيرِة العربيَّ
ألعرف اإلجابَة..

ُن الـمساحاِت الـمشتملَة َعَلْيها. ُز حروَف اجلرِّ ِمْن َبني احلروِف التاليِة، ثم ُأَلوِّ ُأميِّ
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٭ (أ) َأمدُّ سهًما بَني كلِّ كلمٍة في العموِد األوِل وما يناسبها في العمود الثاني؛ 
ًة َعَلى ِمثاِل النَّموذِج: ًة َأو ِفْعليَّ َن ُجملًة اسميَّ ُألَكوِّ

٭ (أ) َأمدُّ سهًما بَني كلِّ كلمٍة في العموِد األوِل وما يناسبها في العمود الثاني؛ 
ًة َعَلى ِمثاِل النَّموذِج: ًة َأو ِفْعليَّ َن ُجملًة اسميَّ ُألَكوِّ

٭ (أ) َأمدُّ سهًما بَني كلِّ كلمٍة في العموِد األوِل وما يناسبها في العمود الثاني؛ 

ٍة َعَلى ِمثاِل النَّموذِج: ٍة َأو ِفْعليَّ ابقَة إَلى ُجمٍل اسميَّ ٭ (ب) ُأَصنُِّف اُجلمل السَّ

- النجــــوُم
- حتوُم

- اجلَمُل
- يعمُل

- الـمؤمناُت
- ُترِسُل

- العصافيُر

صبوٌر.
الواِلُد في النَّهاِر.

الِمعٌة.

دٌة. ُمغرِّ
النَّحلُة حوَل األزهاِر.

عفيفاٌت.
مُس َأشعَتها. الشَّ

ة                                    اجلمل الفعلّيةاجلمل الفعلّية ة اجلمل االسميَّ اجلمل االسميَّ

- النجوُم الِمعٌة.                                  - حتوُم النَّحلُة حوَل األزهاِر.
............................... -                        ............................... -
............................... -                        ............................... -
............................... -                        ............................... -
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مفعول به فاعل فعل

ًة مفيدًة، ُثمَّ أْضِبُط آخَرهـما  َن ُجمًال اسميَّ ٭٭ أضُع ِفي الفراِغ مبتدًأ َأو خبًرا؛ ُألكوِّ
كِل: بالشَّ

ًة مفيدًة، ُثمَّ أْضِبُط آخَرهـما  َن ُجمًال اسميَّ ٭٭ أضُع ِفي الفراِغ مبتدًأ َأو خبًرا؛ ُألكوِّ
كِل: بالشَّ

ًة مفيدًة، ُثمَّ أْضِبُط آخَرهـما  َن ُجمًال اسميَّ ٭٭ أضُع ِفي الفراِغ مبتدًأ َأو خبًرا؛ ُألكوِّ

بٌة.                                    ٢ - ...................................... مفتوٌح. ١ - ..............................  ُمَهذَّ
٣ - العنُب ...............................                                     ٤ - السماُء ..................... ..................... .

٭٭ أجعُل ُكلَّ اسٍم مما يأتي فاعًال بوضعِه في مكانه الـمناسب، ثم أضِبطُه بالشكل:

يور - وقت - الفجر - فترة األغاريد - صوت - النَّحلة - الطُّ
ِن، وَتستيقُظ .......... َفَتتعاَلى .......... ، وَتطيُر .......... َيْطلُع ......... ، َفَيرتفُع .......... الـمَؤذِّ

َقاِئلًة: َلقْد َحاَن .......... العمِل، َوانقضْت .......... النَّوِم.

٭٭٭ ُأَصنُِّف الفعَل َوالَفاِعل َوالـمفعوَل ِبِه في اجلدوِل، ُثمَّ أضبُط الفاعل والـمفعول 
به بالشكل:

ياح األغصان. ١ - َأَمالِت الرِّ
حراِء. ٢ - نصَب خالد خيمة في الصَّ

ائق حزام األماِن. ٣ - َيربُط السَّ
٤ - زاَرِت التِّلميذات معرض الكتاِب.

يوف. ٥ - أكرَم الوالد الضُّ
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ُ موِقعُه ِمَن اإلعراِب: ٭٭ َأْمُأل ُكلَّ فراٍغ باسٍم مناسٍب، ثم ُأبنيِّ

١ -  ...............  ُمِضيَئٌة.                                      ُمِضيَئٌة.                                      ُمِضيَئٌة.                                    ....................................

٢ - َيجِري ...............  في النَّهِر.                            في النَّهِر.                            في النَّهِر.                          ....................................

٣ - اجلباُل  ............... .                                      .                                      .                                     ....................................

٤ - َخَلَق اهللاُ  ............... .                                   .                                   .                                  ....................................
حب في  ............... .                                                       .................................... ُع السُّ ٥ - تتجمَّ

٭٭ أضـُع ُكـلَّ اسـٍم ِمـَن األسـماِء اآلتيـِة بعـَد حرِف َجرٍّ في ُجملٍة ُمفيدٍة، َوَأضِبُط 
كِل: آخَرُه ِبالشَّ

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

احلصان

احلقل

الدفتر 
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اليِة: ٭ أضُع احلركَة الـمناسبَة َعَلى َأواِخِر الكلماِت الَّتي حتَتها خطٌّ في اجلمِل التَّ

بالـمفتاح . الباب ١ - َفتَحْت منال

هادئة في القرية . ٢ - احلياة

ُل ِلَما يْأِتي في جمٍل مفيدٍة: ٭ ُأمثِّ

................................................ ٍة فعُلَها ماٍض. ١ - ُجملٍة فعليَّ

................................................ ٍة فعُلها َأْمٌر. ٢ - ُجملٍة فعليَّ

................................................ ٍة الـمبتدُأ ِفيها ُمَؤنٌَّث. ٣ - ُجملٍة اسميَّ

∑

∏
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ِني حتَت اخلبِر ِفيَما َيْأِتي: ا حتت الـمبتدِأ وَخطَّ ٭ َأضُع خّطً

بُة صدقٌة » (٢) . الُة ُنوٌر» (١) .                           ٢ - « الكلمُة الطيِّ ١ - «الصَّ

٣ - اَألصدقاُء َأوفياٌء .                            ٤ - األمانُة صفٌة من أروِع الصفاِت.

جرُة ِظلٌّ وعطاٌء . ٥ - الشَّ

(١) موسوعة احلديث الشريف، صحيح مسلم، كتاب الطهارة برقم ٥٣٤.           (٢) متفق عليه ، صحيح اجلامع برقم ٤٥٢٨.

الـماِء. ........... ابتعَد  إَذا  َويموُت  الـماِء،   ........... يعيُش  َماِئيٌّ  حيواٌن  الّسمكُة 

لّسـمكـــِة      ا  ............. َو   . َتْحـِمـْيــــِه شـــُف  حـــرا مكــِة  لسَّ ا جســَم  ـي  ُيغطِّ

َوالحــيـوانات  بــاتــاِت  النَّ َتْأُكــُل  َوِهــَي  ـباحــِة،  السِّ  ............. ُتســاِعـــد  زعانـــُف 

َفُسبحاَن        الخيــاشيِم.   .............. ـُس  وَتتنفَّ الـمــــاِء،   ............. تـجـــــُدها  الَّتـي 

الَّذي أبدَع َخْلَق ُكلِّ شْيٍء.

±
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٭ َأَضُع حرَف اجلرِّ املناسِب في ُكلِّ فراٍغ إلمتاِم الفقرة :



٨١

كِل: ا َيْأِتي َمْفُعوًال ِبِه ُمَناِسًبا، َوَأضِبُط آخَرُه ِبالشَّ ٭٭ َأضُع في ُكلِّ مكاٍن َخاٍل ِممَّ

ْرِعّي. ١ - َأْشَعَل الَواِلُد .................             ٢ - َتْرتَدي الَفَتاُة ................. الشَّ

بعنايٍة. بيبُة ................. يوُف  .................         ٤ - َتْفَحُص الطَّ ٣ - َشِرَب الضُّ

٥ - َأْوصَدِت (١) األمُّ  .................

مِس.                                                                                  ...................................................... ١ - غياُب الشَّ

٢ - هبوُب نسمٍة باردٍة.                                                                ......................................................

٣ - نزوُل رذاٍذ خفيٍف.                                                                 ......................................................

٤ - هطوُل األمطاِر القويَِّة.                                   .......................................................

(١) أوصدت : أغلقت.

كِل: ا َيْأِتي ِبُجملٍة فعلية ِفْعُلَها َماٍض َمع ضبِط الَفاِعِل ِبالشَّ ُر َعْن ُكلِّ معًنى ِممَّ ٭٭ ُأَعبِّ
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..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

فُل فُلالطِّ الطِّ

يارة السَّ

ِمر  النَّ

ٍة ِفْعُلها ُمضارٌع، َمَع ضبِط الَفاعـِل  ا َيْأِتي ِبُجملٍة ِفعليَّ ـُر َعْن ُكلِّ معًنى ِممَّ ٭٭ ُأَعـبِّ
كِل: ِبالشَّ

ٍة ِفْعُلها ُمضارٌع، َمَع ضبِط الَفاعـِل  ا َيْأِتي ِبُجملٍة ِفعليَّ ـُر َعْن ُكلِّ معًنى ِممَّ ٭٭ ُأَعـبِّ
كِل: ِبالشَّ

ٍة ِفْعُلها ُمضارٌع، َمَع ضبِط الَفاعـِل  ا َيْأِتي ِبُجملٍة ِفعليَّ ـُر َعْن ُكلِّ معًنى ِممَّ ٭٭ ُأَعـبِّ

١ - زيارُة اُألسرِة حلديقِة احليواِن.                     ١ - زيارُة اُألسرِة حلديقِة احليواِن.                     ١ - زيارُة اُألسرِة حلديقِة احليواِن.                     ..............................................

٢ - مشاهدُة أحمَد ِلألسِد.                            ٢ - مشاهدُة أحمَد ِلألسِد.                            ٢ - مشاهدُة أحمَد ِلألسِد.                            ..............................................

٣ - إمساُك القرِد ِللموِز.                                 ٣ - إمساُك القرِد ِللموِز.                                 ٣ - إمساُك القرِد ِللموِز.                                 ..............................................

٤ - عودُة اُألسرِة في الـمساِء.                          ٤ - عودُة اُألسرِة في الـمساِء.                          ٤ - عودُة اُألسرِة في الـمساِء.                          ..............................................

انيِة  ا يْأِتي في ُجمَلتِني، ِبحيُث يكوُن في اُألوَلى مبتدًأ، وفي الثَّ ٭٭ َأضُع ُكلَّ اسٍم ِممَّ
َفاِعًال:

انيِة  ا يْأِتي في ُجمَلتِني، ِبحيُث يكوُن في اُألوَلى مبتدًأ، وفي الثَّ ٭٭ َأضُع ُكلَّ اسٍم ِممَّ
َفاِعًال:

انيِة  ا يْأِتي في ُجمَلتِني، ِبحيُث يكوُن في اُألوَلى مبتدًأ، وفي الثَّ ٭٭ َأضُع ُكلَّ اسٍم ِممَّ
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َقْطرُة الـماِء ثروٌة غاليٌة .......
الـماء ِعمــاُد احليـــاِة، مْنـُه يشرُب اإلنسان، َوَتْرَتِوي الـماشيُة َوبِه 
رُع، َويكُثـر احلبُّ َوالثَّمـُر والَفاِكهُة، َوُهــَو ُمْلٌك َلـك َوِلغيــــِرك  َيْنُبُت الــزَّ
الـماء ِعمــاُد احليـــاِة، مْنـُه يشرُب اإلنسان، َوَتْرَتِوي الـماشيُة َوبِه 
رُع، َويكُثـر احلبُّ َوالثَّمـُر والَفاِكهُة، َوُهــَو ُمْلٌك َلـك َوِلغيــــِرك  َيْنُبُت الــزَّ
الـماء ِعمــاُد احليـــاِة، مْنـُه يشرُب اإلنسان، َوَتْرَتِوي الـماشيُة َوبِه 

ر. َفال ُنْسرف فيِه َوال ُنَبذِّ
رُع، َويكُثـر احلبُّ َوالثَّمـُر والَفاِكهُة، َوُهــَو ُمْلٌك َلـك َوِلغيــــِرك  َيْنُبُت الــزَّ

ر. َفال ُنْسرف فيِه َوال ُنَبذِّ
رُع، َويكُثـر احلبُّ َوالثَّمـُر والَفاِكهُة، َوُهــَو ُمْلٌك َلـك َوِلغيــــِرك  َيْنُبُت الــزَّ

ُة وتنتشُر  َوَقـــْد أنَعم اُهللا َعـَلى ِبالِدنا، حيُث تكثُر الـميـاُه اجلــــوفيَّ
ولَة إَلى حتليــِة  ا دفــَع الدَّ العيوُن َواآلباُر، َوِبَالُدنا َواِسعة، ِلَذا َال تْكِفيها ِتْلَك الـمياُه، ِممَّ

ُة وتنتشُر  َوَقـــْد أنَعم اُهللا َعـَلى ِبالِدنا، حيُث تكثُر الـميـاُه اجلــــوفيَّ
ولَة إَلى حتليــِة  ا دفــَع الدَّ العيوُن َواآلباُر، َوِبَالُدنا َواِسعة، ِلَذا َال تْكِفيها ِتْلَك الـمياُه، ِممَّ

ُة وتنتشُر  َوَقـــْد أنَعم اُهللا َعـَلى ِبالِدنا، حيُث تكثُر الـميـاُه اجلــــوفيَّ

الـمياِه َفصاَر ماُء البحِر الـمالُح ُحْلًوا.

ا َيْأِتي: ا َيْأِتي:( أ ) أقرأ القطعة السابقة، ثم ُأجيُب َعمَّ ( أ ) أقرأ القطعة السابقة، ثم ُأجيُب َعمَّ

َبَب في ذلك. ُ السَّ - الـماُء عماُد احلياِة. ُأبنيِّ
- َأْذكُر مواقَف ُمْؤِسفًة ِلإلسراِف في الـماِء.

ُم نصيحًة ُأْرِشُد فيها إلى ُحْسِن استخداِم الـمياِه. - ُأَقدِّ

(ب) أستخرُج ِمَن القطعِة :
تِني.                ٣ - اسمِني َمجُروَريِن. تِني.         ٢ - ُجمَلتِني اْسميَّ ١ - ُجمَلتِني ِفْعليَّ

......................                               .....................                    ....................        

......................                               .....................                    ....................        

. (جـ) أضِبُط َما َحتته خطٌّ
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٨٤

................................................ ٍة َفاِعُلها ُمَؤنٌَّث. ١ - ُجملٍة ِفْعليَّ

................................................ ٌر. ٍة الـمبتدُأ ِفيها ُمَذكَّ ٢ - جملٍة اسميَّ

................................................ ٌر. ٍة المفعوُل ِبِه فيها ُمذكَّ ٣ - ُجملٍة فعليَّ

ُل ِلَما َيأِتي في جمٍل مفيدة: ٭ ُأمثِّ

الكـلمـة إعـــرابــــهــــــــا

صاص: ٭ أعرُب اجلمَل اآلتية إعراًبا كامًال بقلم الرَّ
اِئق ِبحَذر. ١ - النَِّسيم َعليل.                                              ٢ - َيُقود السَّ

∏
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٨٥

ٍة َماَذا يفعُل ُكلٌّ ِمْن: ٭ أكتُب في ُجملٍة َتامَّ

الكـلمـة   الفعل                      الفاعل                املفعول به
يارَة اِئُق                   السَّ يقـــــــوُد                    السَّ ائُق السَّ

انُع الصَّ
التَّاجُر

التِّلميذُة
اُم سَّ الرَّ

±
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٨٦

٭٭ أختاُر اسَم البيِت الـمناسَب من الشكل لكل فراٍغ مما يأتي، ثم أضِبطُه:

١ - ............  بيُت اإلنساِن.                                        ٢ - ............  بيُت الّنمِل.

٣ - ............  بيُت األسِد.                                          ٤ - ............  بيُت الغنِم.

٥ - ............  بيُت اخليِل.                                           ٦ - ............  بيُت النَّحِل.

اإلْصَطبلاخلليةاخلليةاخللية

القريةالـمنزلالَعِريناحلِظيرة

اليَة ِبحرِف جرٍّ وَمجروٍر ُمناسبِني، ُثمَّ َأضِبُط االسَم الـمجروَر: ٭٭ ُأكمُل اُجلمَل التَّ

.................   .............. ١ - شاهدت عصفوًرا صغيًرا

وِء. السُّ ................   .............. ٢ - ابتعْد

...............  ............... نظرَة حناٍن. ٣ - نظرِت اُألمُّ

هوِر. الطَّ ٤ - أتوضأ ...............  ...............

...............  ............... َوالـماِء. ٥ - نفطُر في رمضان

≤
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٨٧

١ - ُتغطي الـمياه ُثُلثْي مساحِة سطح الكرِة األرضيِة.
٢ - َيستخرُج الباحثون الـمعادن  ِمَن األرض.

الـمحيط الهاِدي أكبر الـمحيطاِت. - ٣
وءبالضوءبالّضوء والدفِء. مس الشمس الّشمس األرض  ٤ - تمدُّ

٭٭ أقام ُكلٌّ ِمَن الـمرفوعاِت والـمنصوباِت والـمجروراِت حفلًة في بيِتِه، أساِعُد 
ــُل  ـَه خــٌط للوصـوِل إلى مكاِن احلــفِل الـمناسِب لــُه، ُثـّم ُأَسجِّ كلَّ اســٍم حتت

العــالمَة اإلعرابيَة ِلُكلِّ مجموعٍة:
ــُل  ـَه خــٌط للوصـوِل إلى مكاِن احلــفِل الـمناسِب لــُه، ُثـّم ُأَسجِّ كلَّ اســٍم حتت

العــالمَة اإلعرابيَة ِلُكلِّ مجموعٍة:
ــُل  ـَه خــٌط للوصـوِل إلى مكاِن احلــفِل الـمناسِب لــُه، ُثـّم ُأَسجِّ كلَّ اســٍم حتت

ها      عالمُة رفِعها              عالمُة نصِبها            عالمُة جرِّ
  .................                 .................                      .................                                 

      الـمرفوعاُت           املنصوباُت         املجروراُت

¥



٨٨

٭ أضُع األسماَء اآلتيَة في ُجمٍل ُمفيدٍة، ِبحيُث تكوُن مبتدًأ مرًة، ومفعوًال ِبِه مرًة 
أخَرى:

ٌة، واآلخرياُت   ٭٭ أحتّدُث َعْن َمْدرَسِتي أو َمْنِزلي في ستِّ ُجمٍل: ثالٌث ِمْنها فعليَّ
ٌة، ُثمَّ أكُتبها: اسميَّ

ٌة، واآلخرياُت   ٭٭ أحتّدُث َعْن َمْدرَسِتي أو َمْنِزلي في ستِّ ُجمٍل: ثالٌث ِمْنها فعليَّ
ٌة، ُثمَّ أكُتبها: اسميَّ

ٌة، واآلخرياُت   ٭٭ أحتّدُث َعْن َمْدرَسِتي أو َمْنِزلي في ستِّ ُجمٍل: ثالٌث ِمْنها فعليَّ

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

ـار النَّ

اَألْرَنب

اَحلْبل

µ

∂

ُة ُة  اجلمُل الِفعليَّ   اجلمُل االسميَّ

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................



٨٩

الطبـيـُب  ــــَف  فنــظَّ األسنـــــاِن،  عيــــــادِة  إلـــى  وليـــد  َذَهَب 
باألسنــــاِن  العنـــــــاية  َلــــُه:  َقــــاَل  ُثــــمَّ  سَة،  الــمسوِّ أسنـــاَنــُه 
ومفيــــــًدا،    ًعا  متنــــوِّ طعـــاًمـــا  تناَوْل  ــــي:  ُبنَّ يا  لـــَذا  ضــــرورية 

( أ ) أقرُأ القطعَة السابقَة، ثم أجيُب :
- كيَف نحافُظ على سالمِة أسناِننا؟

(ب) أستخِرُج ما يأتي:
١ - جملًة فعليًة فعُلها ماٍض.                       ٢ - حرَفي جٍر.

...........................                      ...........................................

٣ - جملًة فعليًة فعُلها أمٌر.                          ٤ - مفعوًال ِبِه.
...........................                      ...........................................

ُز كلَّ اسٍم مؤنٍث بوضع دائرٍة حولُه: (جـ) ُأميِّ
عيادة - طبيب - مفيد - حلوى - فرشاة - يوم

( د ) أضِبُط ما حتَتُه خطٌّ

ـــْف ِمـَن احلــــلـــوى، واستعـمـــْل فــــرشــــــاَة األسنــــاِن يوميـًّـــــــا  وَخفِّ
اِفَظ على سالمة أسناِنَك، وإذا َشَعْرَت يــــوًما بــــألٍم َفَراجـــــــْع َطبـيًبــــا ِبــــسرعٍة. حتى ُحتَ

مت بحمد اهللا

∑
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اســـم الـمرجـــــع

سل
سل

م

القـــــــرآن الكـــــــــرمي ١
اإلســــــالمي،  الـمكتب  بيروت - دمشق:  الصغير. -  صحيح اجلامع  األلباني، محمد. 

١٤٠٦هـ = ١٩٩٦م.
٢

آل الشيخ، الشيخ صالح بن عبدالعزيز. موسوعة احلديث الشريف للكتب الستة. - ط١ 
- الرياض - دار السالم للنشر والتوزيع ١٤٢٠هـ = ١٩٩٩م.

٣

آبادي، مجد الدين. القاموس الـمحيط. - بيروت: دار اجلبل. ٤
إبراهيم، عبدالعليم. النحو الوظيفي. - القاهرة: دار الـمعارف. ٥

أحمد، جميل. النحو القرآني قواعد وشواهد. - مكة الـمكرمة: مطابع الصفا، ١٤١٨هـ = ١٩٩٨م ٦
حسن، عباس. النحو الوافي. - القاهرة: دار الـمعارف. ٧

الراجحي، عبده. التطبيق النحوي. - بيروت: دار النهضة العربية - ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨م. ٨
السعيد، أحمد. الصفوة في اللغة العربية. - دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. ٩

عبدالباقي، محمد. الـمعجم الـمفهرس أللفاظ القرآن الكرمي. - القاهرة: دار احلديث، 
١٤٠٤هـ = ١٩٨٤م.

١٠

عبدالرب، احلسني. العربية وآدابها بني يديك. - بيروت - لبنان: دار الفكر اللبناني. ١١
محمد، جمال الدين. لسان العرب. - ط١ - بيروت: دار صادر ، ١٩٩٨م ١٢

كتب دول اخلليج والدول العربية (البحرين - الكويت - قطر - اإلمــارات - سوريــا - 
األردن - مصر - لبنان - تونس).

١٣

(مجالت - دوريات - أنشطة) ١٤

اإلســــــالمي،  الـمكتب  بيروت - دمشق:   - .

. - ط١ 

. - القاهرة: دار احلديث، 

 -

املصادر واملراجع



٩١

أعضاء اللجنة الـمكلفة بدراسة كتب اللغة العربية وموازنتها للبنني والبنات
في الـمرحلتني االبتدائية والـمتوسطة التي أوصت بهذا الكتاب

د. عبداهللا بن علي الشالل
أ. إبراهيم بن عبداهللا العمرأ. إبراهيم بن عبداهللا العمر

أ. علي بن عبدالرحمن السحيباني
أ. عبدالعزيز بن علي العسكر

أ. خالد بن سالـم احلماد
أ. عبدالرحيم بن عبداهللا بوبشيت

أ . فهد بن محمد الغامدي 
أ. عبداهللا بن خالد الرويليأ. عبداهللا بن خالد الرويلي
أ. أحمد بن عثمان العثمان

أ. شمسة بنت علي البلوشي
أ. سلوى بنت إبراهيم نقي

أ. اجلوهرة بنت عمر العكاس
أ. سناء بنت عبدالرحمن اجلعفري

أ. أنيسة بنت حسن اخلضر
أ. رجاء بنت عبداهللا اجلامعأ. رجاء بنت عبداهللا اجلامع

              رئيسًا

              عضوًا

              عضوًا

              عضوًا

              عضوًا

              عضوًا

              عضوًا

              عضوًا

              عضوًا

              عضوًا

              عضوًا

              عضوًا

              عضوًا

              عضوًا

              عضوًا

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥

اإلدارة العامة للمناهج

اإلدارة العامة للمناهج

اإلدارة العامة لإلشراف التربوي

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الرياض

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية

              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (معلم)              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (معلم)

              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (معلم)              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (معلم)

              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (معلم)              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (معلم)

              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (مشرفة تربوية)              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (مشرفة تربوية)

              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (مشرفة تربوية)              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (مشرفة تربوية)

              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (مشرفة تربوية)              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (مشرفة تربوية)

              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (مشرفة تربوية)              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (مشرفة تربوية)

              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (مشرفة تربوية)              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (مشرفة تربوية)
              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (مشرفة تربوية)              عضوًااإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الشرقية (مشرفة تربوية)




